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ARTICLES EN ARABE 

 

NNA 

 

 

، سنته الثانية Bande Apartو  Beyrouth  ne aاختتم مهرجان الفيلم اللبناني، المنظم من قبل -وطنية 

، تحت إدارة المخرجة والممثلة وفاء سيلين حالوي، بفيلم "غو  CinemaCityعشرة، في أسواق بيروت

 ، إخراج جيهان شعيب، وبطولة الممثلة االيرانية الفرنسية né a Beyrouthهوم" الفيلم من إنتاج

Golshifteh Farahani.  إلى ترويج السينما اللبنانية وتشجيع المخرجين علما أن المهرجان يهدف

 .اللبنانيين الصاعدين

  cinedansنوافذ على العالم، من خالل: أوال، أفالم الرقص بالتعاون مع 3ويفتح المهرجان هذه السنة 

، وهو عرض لفيلم قصير لمخرجين عراقيين من  bagdad camerasمن أمستردام، وثانيا من خالل

ورشة عمل امتدت لثالثة اسابيع في بغداد، وأخيرا من خالل شركة اإلنتاج لالفالم ، وهي  Arteإنتاج

للمخرجة دارين حطيط، ولم يتم عرضه   "I Say Dust"وأحد أفالم السنة هو  .Cinephiliaالمستقلة

 .بعد رفض األمن العام إعطاء رخصة لعرضه بالمهرجان

 وعرض فيلم  go homeمستمر في السينما اللبنانية، فيلمويتخلل المهرجان أفالم طويلة، ما يظهر التقدم ال

tombe du ciel للمرة األولى في لبنان للمخرج وسام شرف الذي تم عرض الفيلم فيcanne  مع ،

  a story ofوجود أفالم قصيرة متنوعة منها الذي يعكس حدة الحروب الطائفية، وحالة الالجئين مثل فيلم

emigrationواشباحها والحراك المدني الذي حصل مثل فيلم ، والحرب الماضيةmay kassem  

shot: Diary of stuggle  -"reserve وأفالم قصيرة ما بين الشعر )شيرين أبو شقرا( والكوميديا 

(sous les soutanes  ،وتتألف لجنة المهرجان هذه السنة من ثريا بغدادي ،)للمخرج ميشال زرازير

 :ساندرس، الئحة الفائزين هذه السنة جورج خباز، زينة دكاش وبراد

 .دارين حطيط  i say dust- شادي عون، تنويه خاص  (silence)- صمت :(total)أفضل فيلم روائي

  (ALBA)أفضل أول فيلم

 -sous les soutanes ميشال زرازير 

 جاد سليمان smog :- تنويه خاص

  :( Ambassade American)أفضل فيلم وثائقي
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 -me twice upon tiنعام عيتاني 

ايلي جان   The Migrant Women- باتريك شيحا وفيلم brothers of the night :- تنويه خاص

 الطحشي

 .محمد بيرو  :( Institut Francais)أفضل فيلم تجريبي

 

 

 

AL ARABY 

 

 

 

 ": العراق حاضٌر أيضا  12مهرجان الفيلم اللبناني الـ 

 جرجوره نديم - بيروت

 

( لـ "مهرجان الفيلم اللبناني" من المحلية 2016يونيو/ حزيران  3مايو/ أيار ـ  30) 12الـ تخرج الدورة 

السينمائية اللبنانية البحتة، إلى مساحة جغرافية أوسع، تستقطب أساليب متنّوعة ألعمال بصريّة شبابيّة، 

 .وتستدعي معاينة ألنماط مختلفة األمزجة الثقافية والجمالية والفنية

(، المنخرطة في مسابقة رسمية للحصول على 2016ـ  2015ب األفالم اللبنانية حديثة اإلنتاج )فإلى جان

فئات: الروائي والوثائقي والتجريبي وأول فيلم، يحتّل "الفيلم العراقي" مكاناً  4جوائز "أفضل فيلم" في 

جزة بفضل إنتاجات أساسياً، إلى جانب أفالم تركية وأفغانية ومصرية، من دون تناسي األعمال الُمن

مشتركة مع دول غربية، كسويسرا وكندا وفرنسا وغيرها. علماً أن لجنة تحكيم ـ مؤلّفة من الراقصة 

والممثلة اللبنانية الفرنسية، ثريا بغدادي، والممثلين اللبنانيين زينة دّكاش وجورج خبّاز، والروائي 

ح األفالم الفائزة جوائزها المقدَّمة من والدراماتورج المقيم في لوس أنجلوس براد سوندورز ـ ستمن

 .مؤسسات ثقافية وتجارية وأكاديمية مختلفة

مرتبط بالرقص، إْذ يتعاون المهرجان اللبناني، للمرة  12على الرغم من أن العنوان األساسي للدورة الـ 

إالّ أن الحضور األولى، مع مهرجاٍن فني يجمع الرقص بالسينما، ويُقام في أمستردام باسم "سيني دانس"، 

العربي الفٌت لالنتباه، وإْن يتمثّل ببيئة أساسية هي العراق، من خالل أعماٍل منبثقة من ورشة عمل، تُقام 

، بعنوان "كاميرا بغداد"، بتمويٍل من 2015أسابيع في سبتمبر/ أيلول  3في العاصمة العراقية لمّدة 

رتي"، وبإشراف الصحافية والمخرجة اللبنانية الكندية المحطة التلفزيونية الثقافية األلمانية الفرنسية "آ

 .كاتيا جرجوره
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مجموعات مؤلّفة من  10ورشة العمل هذه، هي األولى الُمقامة بفضل تعاوٍن بين العراق وفرنسا، تضّم 

شباٍب عراقيين، يُشاركون في تدريبات عملية تدفعهم، في النهاية، إلى ابتكار أفالم تتراوح مّدة كل واحد 

دقائق 10و 3ها بين من . 

التدريبات موّزعة على الكتابة والتصوير والمونتاج، أي على أسس عملية إلنجاز الفيلم. التدريبات نفسها 

تؤّدي بالمشاركين إلى تحقيق أعمال قصيرة، تتمحور حول الحرب بشكل أساسّي. لكن الظروف الصعبة 

درامية إضافية، تغّذي الـ "تيمة" األساسية، وتدفعهم  التي تعيشها بغداد تحديداً، تُحتّم على الشباب خيارات

 .إلى اختبار وعيهم وانفعاالتهم وهواجسهم وأسئلتهم، عبر الكاميرا

فقط )بينها فيلم تحريك واحد، وفيلم وثائقي  9األفالم الُمشاركة في "مهرجان الفيلم اللبناني"، وعددها 

ني لـ "آرتي". أي أن عرضها اللبناني سيكون فرصةً واحد أيضاً(، معروضة سابقاً على الموقع اإللكترو

لالطاّلع على نتائج ورشة عمل كهذه، في مدينة تعاني خراباً وتمّزقات والتباسات أسئلة معلّقة عن الهوية 

واالنتماء والجغرافيا والذاكرة والراهن، تماماً كبيروت، التي تستضيف المهرجان، والتي تعاني كبغداد في 

اتها اليوميةمختلف أوجه حي  

 

 أفالم لبنانية... عن حرب ال تنتهي وذاكرة معلّقة

 جرجوره نديم

(، حيزاً واضحاً في اهتمامات مخرجين لبنانيين شباب، 1990ـ  1975تحتل الحرب األهلية اللبنانية )

ذاكرتها يصنعون أفالماً بناًء عليها، أو انطالقاً من مناخاتها وتأثيراتها الراهنة، أو رغبةً في استعادة 

المصقولة في الذاتّي والعام، في آن واحد. أفالم مختلفة األشكال واألنواع وأساليب االشتغال الدرامي ـ 

الجمالّي، تنهل من الحرب وحكاياتها وأسئلتها المعلّقة والملتبسة، كما من أهوالها ومشاغلها وتفاصيلها 

، مفتوح على الثقافة واالجتماع واالختبار وخيباتها وهواجسها وقضاياها، ما يستقيم في انشغاٍل بصريّ 

  .الفردّي، وأسئلة الخراب الممتد من النهاية الغامضة للحرب، حتى اللحظة اآلنيّة

يونيو/ حزيران  3مايو/ أيار و 30لـ"مهرجان الفيلم اللبناني"، الُمقامة في بيروت بين  12الدورة الـ

جات سينمائية محلية والحرب األهلية. أفالم عديدة تغوص ، تُعيد طرح سؤال العالقة القائمة بين إنتا2016

في بعض تفاصيلها، وعناوين عاّمة تبدأ من فضاءاتها، كي تكشف شيئاً من وقائع الحال الخاّصة بأفراٍد 

يعيشون تجربتها العنفية والدموية، قبل أن يجتهدوا للخروج منها، فينجح بعضهم في ابتكار آليات تحّرر ما 

بعضهم اآلخر إليها، عاجزاً عن الخالص منها، أو رافضاً المآل التي تبلغه في سلم هّش  منها، وينصرف

 ومنقوص وُمخاِدع

. 

 

 أفراٌد وتراكمات

لن تكون األفالم كلّها، الُمشاركة في المهرجان اللبناني هذا، منغمسة في الحرب وعوالمها. لكن سؤال 

 1990الحرب مطروٌح، سواء في بعضها الُمشارك، أو في أفالم ُمنجزة في فترات مختلفة بين العامين 

منها على المستوى . سؤال الحرب مطروٌح فيها، إما عبر أفراٍد يخوضون، ذات أعوام، فصوالً 2016و

العسكرّي، فيحملون منها ذكريات عاصفة باألهوال والمخاوف والقالقل، من دون أن ينسوا قناعات ما 

أيضاً تدفعهم، حينها، إلى عيشها كلّياً )وإْن يروون فصولها اآلن بسخرية وضحكة وابتسامة قاسية(، وإما 

سه حتى اللحظة، من دون أن يكون مقاتالً سابقاً. عبر تراكمات نفسية وثقافية وسلوكية، تُقيم في المرء نف
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شخصيات عديدة تظهر في األفالم المعنية بالحرب، تتوّزع على قتاٍل عسكري أو عيٍش مدنّي، فإذا 

بالكاميرات السينمائية توثّق حكايته، وتدفعه إلى ما يُشبه اغتساالً جديداً منها، عبر البوح والكادر 

  .والعدسة

 

مفتوحة على الُمباَشر، في كالٍم يستعيدها كأنها قائمة في المرء "اآلن هنا"؛ والروائّي أكثر الوثائقّي أداة 

حيوية في إعادة رسم مالمحها، وإْن عبر راهٍن مرتبط بها حتى االلتصاق. التوثيق يعتمد على متخيٍّل، 

ئية بحتة على إلغناء جوانب من الحكايات المروية على ألسنة "أبطالها"؛ والتحريك إضافة سينما

استعادات متنّوعة، يحتّل مكاناً له فيها، كالوثائقي "عجالت الحرب" لرامي قديح؛ بينما يرتكز بعضها 

، لزافن نّجار. أما الروائّي، كـ"روحي" لجيهان شعيب Shell Allاآلخر برّمته على تقنية التحريك، كـ

مايو/ أيار  22ـ  11) 69ة الـفي الدور ACID و"من السماء" لوسام شرف ـ المعروض في مسابقة

( لمهرجان "كاّن" ـ فيذهب بعيداً في الحاضر، باستعادته الماضي من خالل قسوة اآلنّي، إْذ تبدو 2016

 ..الحرب، هنا، كأنها لم تغادر الناس أو الحاالت أو البيئات

، أو في محاولة فهم ألمثلة المذكورة أعاله جزٌء من حالة سينمائية لبنانية، تعكس رغبةً شبابية في فهم

بعض الذاكرة الفردية ـ الجماعية، لحرٍب يؤّكد محاربون سابقون فيها على كونها قذرة وفاسدة، وعلى أن 

المباح بها متوقٌّف على القتل والتدمير والنهب، في حين أن "الهجوم" على مناطق الطرف اآلخر "خطٌّ 

لقديمة، المغلّفة سابقاً بَكمٍّ هائل من األوهام أحمر" ممنوع تجاوزه )عجالت الحرب(. تعرية الوقائع ا

( لرين متري، العائد إلى 2016واألكاذيب، حاضرةٌ في وثائقّي آخر بعنوان "لي قبور في هذه األرض" )

بعض سني الحرب، لقراءة تفاصيل التهجير والتبديل الديموغرافي، المبني على نزاع الطوائف والمذاهب 

رض وتفريغها من أبناء األطراف األخرى. فيلٌم قاٍس لشّدة براعته البصرية في المتناحرة، وعلى تقاسم األ

الكشف والتعرية، وفي دفع أفراٍد إلى بوٍح يقول بعضه ما يُقال هنا وهناك: قذارة الحرب وفساد متوّرطين 

  –  .كثيرين فيها

 

 ِحيَل

عديدة: مباراة األرجنتين ـ بلجيكا في كرة الستعادة، في أفالم "مهرجان الفيلم اللبناني"، مفتوحة على ِحيَل 

لكأس العالم )في الفترة نفسها، يحدث االجتياح اإلسرائيلي للبنان(، حّجة  1982القدم، أثناء دورة العام 

درامية لغوٍص مختَصر في أوحال خراب وقتل يمارسه قنّاصة ضد مواطنين يريدون االنتقال بين ضفّتين 

اجو" الدّراجات النارية المعروفة باسم "هارلي دافيدسون"، المنضوون درّ " .(Shell All) متخاصمتين

في ناٍد خاّص بهم، يأتون من ذكريات محّملة بأسئلة الحرب والدمار والموت، ومعنى االقتتال، وغموض 

المقبل من األيام، ويروون شيئاً مما يعرفون ويعيشون ويتأثّرون به، في الحرب وما بعدها، وفي السلم 

وما يحمله من ثقل ماٍض ال ينتهي، ومن مخاوف جّمة إزاء استمرارية الحرب بأشكال أخرى.  الراهن

وهذا كلّه عبر "حيلة" سينمائية تجمع خصوصية الدّراجة النارية وعوالمها وارتباط أناٍس بها، وبين 

التي تشبه ماضي الحرب وارتباك الراهن )عجالت الحرب(. صيّادون يلتقون معاً لممارسة هواية الصيد )

هواية قيادة الدّراجات النارية أيضاً، مع كثيٍر من الِحرفية لديهم جميعهم(، فإذا بهم يأتون، هم أيضاً، من 

ماضي حرٍب يغرقون فيها ذات مّرة، ويطرحون أسئلتهم فيها وعنها ومعها، في راهٍن معلّق وغامض 

  .وملتبس، كما في "هدنة" لميريام الحاج
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عثرون على خالٍص لهم من أدران الحرب في الدّراجات النارية، بينما يلجأ "مقاتلو" مقاتلو" رامي قديح ي

ميريام الحاج إلى صيد الطيور، كمحاولة تُعينهم في رحلة الخروج من الماضي. في الدراجات النارية 

مقاتلين إلى شيٌء من متنفّس يساهم في بلورة أفق مختلف لحياة أخرى، بينما بنادق الصيد تبدو كأنها تعيد ال

أمكنتهم السابقة فتبقيهم فيها، إْذ يظهر هؤالء كأنهم يرفضون ـ ولو في الوعي مخبّأ فيهم ـ التحّرر المطلق 

  .منها. كأنهم، بهذا، يرون اآلنّي حرباً متجّددة، ال يزال "العدو" عامالً فيها على إلغائهم

 

عن جوهر الحكاية المشتركة بين المقاتلين  لن يكون تحليٌل كهذا شمولياً. اإلسقاط النقدّي ال يتغاضى

السابقين جميعهم، في "عجالت الحرب" و"هدنة". والجوهر، إْذ يذهب إليه المخرجان منذ اللحظة 

األولى، يتمثّل برغبة آنية في فهم بعض الماضي وغموضه، وبعض الحاضر وارتباطه "الوثيق" 

ن يحصلوا جميعهم عليه ألسباٍب مختلفة، يرسم بالماضي هذا. المقاتلون السابقون يريدون خالصاً، ل

 الفيلمان شيئاً من معالمه

وهذا لن يُعفي ُمشاهداً من التنبّه إلى اختالف االشتغال الوثائقي بين الفيلمين. فرامي قديح يُشبع "عجالت 

الحرب" بأرشيف قديم )أشرطة فيديو عتيقة، وصور فوتوغرافية للشخصيات المختارة وللحظات من 

رة عن معارك ورصاص إلخ.(، لن يكون ماضي هم قبل الحرب وفي بداياتها، باإلضافة إلى أشرطة ُمصوَّ

عائقاً أمام "متعة" الُمشاهدة، بل تغذية للمتعة وللنّص وللمضمون الدرامي الحكائّي أيضاً، ويتحايل على 

من خياله هو عن تلك الحرب. الصورة المتخيَّلة، باالستعانة الموفَّقة والجميلة بالتحريك، كي يروي شيئاً 

أما ميريام الحاج، فتكتفي برحلتها الشخصية المباشرة مع عّمها رياض ورفاق السالح، في الجغرافيا 

  – .والروح والذاكرة والتفاصيل

 

 عودة

د.( لوسام شرف، مختلٌف. المنحى الدرامي يستدعي بناء عالم الحرب  70الروائي الطويل "من السماء" )

عاماً على اختفائه الملتبس، ما  20خالل عودة مقاتل )رودريغ سليمان( إلى "الحياة"، بعد  مجّدداً، من

يدفع أهله وأصدقاءه، حينها، إلى اعتباره ميتاً. لكن العودة مفتاٌح لولوج مناخ الحرب مجّدداً، في راهن 

سئلة حرجة، وإْن يعاني ممتدٍّ فيها بأشكال أخرى. عودة تضع الشقيق األصغر )رائد ياسين( للعائد أمام أ

الفيلم من ثنائية متناقضة: قّوة موضوع، في مقابل ضعف المعالجة. فالعودة من الغياب/ الموت/ االختفاء 

لن تكون عابرة، خصوصاً أنها مرتبطة بالحرب، وبما تُخفيه من أموٍر ال أجوبة واضحة عليها لغاية اآلن. 

زة عن تفكيك العوالم القائمة في الراهن، وعن إثارة أي في حين أن المعالجة تبقى عادية جداً، بل عاج

تبّدل في مسارات الناس المحيطين بالعائد، أو في مساراته هو أيضاً. العودة هذه تُشبه، إلى حّد ما، عودة 

( للّبناني غسان سلهب، مع التنبّه إلى الفرق الشاسع بينهما، إْذ يغوص 1998المقاتل في "أشباح بيروت" )

األسئلة المحرجة للحرب والعودة معاً، بلغة سينمائية متماسكة وصادمة في تفكيكها بعض سلهب في 

  ."المعاقل الخفية للفرد اللبناني في زمن ما بعد الحرب. وهذا مفقوٌد، إلى حّد كبير، في "من السماء

 

مع جيهان شعيب )روحي(، هناك عودة من نمط آخر، مختلفة كلّياً. فالحفيدة )اإليرانية غولشفته فراهاني( 

تعود إلى مسقط رأسها الريفّي في لبنان، بحثاً عن حقيقة جّدها وسّر اختفائه. والجّد، إذ يحمل اختفاؤه 

الحياة في مرحلة ما بعد الحرب. أما أسراراً كثيرة، يُشّكل نواة درامية متماسكة لحبكة مفتوحة على مآل 
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الحفيدة، فتكتشف، أثناء بحثها عن سّر اختفاء الجّد، حقائق قاسية عن رجٍل تعتبره مثاالً يُحتذى به، في 

  .حين أن الواقع نقيٌض قاٍس لصورة مثالية كهذه

األولى منه. في المعالجة الدرامية ـ البصرية لـ"روحي" متماسكة ومتينة الُصنعة في الفصول األساسية 

حين أن المقاطع األخيرة تعاني تبسيطاً في استكمال الحكاية، وَخْتِمها بما يُفترض به أن يكون فضحاً 

واضحاً لمكامن الخلل والمبطّن في الِسيَر كلّها، الخاّصة بالجّد والحفيد، وأفراد العائلة )أو من تبقى منهم 

ضح، هنا، يبقى بسيطاً وعادياً، في مقابل كثافة الجوانب حيّاً(، وألهل القرية ومسالكهم الحياتية. الف

الدرامية في السياق الحكائّي العام. وإْذ يبدو الممثلون فاعلين في تأدية أدوار شتّى في البناء الفيلمي، فإن 

فراهاني "تسطو"، سينمائياً، على المشهد برّمته، بجمالها وُحسن حضورها أمام الكاميرا، وبراعة 

لدور ـ الشخصية بتقنية احترافية، تعثر، في رؤية المخرجة للدور ـ الشخصية أيضاً، على أداٍة امتالكها ا

 .فنية لتفعيل المطلوب من شابّة تُصّر على كشف حقائق، ستكون )الحقائق( مصدر إقالٍق لها وصدمة

 

 "طريق" رنا سالم: تمّزق مدينة ونقاء صورة

 جرجوره نديم

 

عالقة ما، لن تتوّضح صورتها كثيراً، ألن األهّم كامٌن في معناها وجوهرها  شاب وشابة لبنانيان تجمعهما

 .ومساراتها المتشّعبة والمتداخلة والمتكاملة، في آن واحد

شابان يحاوالن اكتشاف نفسيهما في رحلة تأخذهما إلى ذاكرٍة وجغرافيا وحكاياٍت قديمة. يحاوالن فهم 

استقالة رنا )رنا سالم( من وظيفتها بشكٍل مفاجئ، وانهماك غي )غي اآلنّي في حياتهما المشتركة هذه، بعد 

 .شرتوني( في عمله النهارّي كمزارع، واهتمامه الليلّي بتنسيق الموسيقى في ملهى

يحاوالن تفكيك مصاعب يواجهها كّل واحد منهما على حدة، أو معاً. يحاوالن اختراق المخبّأ في الوعي 

عن منفذ يعينهما على استعادة ذات وروح وعالقة ومعانٍ  أو ارتباك أو تساؤالت، بحثاً  . 

فيلم لبنانّي جديد، بعنوان "الطريق"، تُنجزه الشابّة رنا سالم وتؤّدي فيه الدور النسائي األول، ويُعرض في 

( لـ"مهرجان الفيلم اللبناني2016يونيو/ حزيران  3مايو/ أيار ـ  30) 12الدورة الـ ". 

، قبل أن يُصبح روائياً طويالً ـ يستقيم في خطّ إنتاجّي 2010روائّي قصير في العام فيلٌم ـ يبدأ كمشروع 

لبنانّي، يطمح إلى تأصيل صورة سينمائية تستمّد نضارتها من لغة بصرية، تتحّرر من الكالم، وتجعل 

ناً، كي األداء والحركة الجسدية ومالمح الوجوه واألجساد أدوات تعبير، يُضاف إليها بعض الكالم أحيا

تكتمل اللقطة في قوٍل أو تبريٍر أو تساؤل، أو كي تكتشف اللقطة نفسها، عبر بعض الكالم هذا، غنًى 

 .جماليّاً وثراًء دراميّاً، تحتاج إليه

فكرة الطريق ـ بمعانيها المختلفة ـ معروفة في السينما. ال جديد في هذا. "الطريق" اللبناني لن يُشبه رواية 

(، المنقولة إلى فيلم سينمائّي بالعنوان نفسه 1933لألميركي كورماك ماك كارثي ) (،2006"الطريق" )

1961(، لألوسترالي جون هيلكوت )2009) ). 

الخيال العلمّي في "الطريق" األميركي غائٌب كلّياً عن عمل رنا سالم. والرحلة التي تقوم بها المخرجة 

)فيغو مورتنسن( وصبّي )كودي سميت ـ ماكفي(، في عالم اللبنانية مختلفة تماماً عن تلك الخاّصة برجل 

 ."ما بعد "القيامة
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لكن المشترك بين الفيلمين، مع التنبّه إلى افتراٍق كبير بينهما شكالً ومضموناً ومعالجة وتوّجهات وسياقات 

ل وحاالت، كامٌن في ثنائية الداخل ـ الخارج: داخل المرء وخارجه، وداخل العالقة وخارجها، وداخ

 .الجغرافيا وخارجها، وداخل الذاكرة وخارجها

المقارنة عابرة، تنطلق من تشابٍه في العنوان، وتنتهي عند المشترك الواحد هذا. فمع رنا سالم، تتحّول 

الثنائية إلى ركيزة درامية أساسية، منسوجة على إيقاع هادئ في سرد الحكاية بصرياً، وعلى تناغم مبّسط 

توليف يوازن بين الشخصيتين الرئيسيتين، قبل لقائهما في الرحلة تلك، أو مع بين لقطات متالحقة، و

 .افتراق أحدهما عن اآلخر، أحياناً 

ثنائية تتحّول إلى ما يُشبه مرآة، تضع كل واحد منهما أمام ذاته واآلخر، وأمام معنى العالقة باآلخر، 

واحد منهما إلى الماضي لمواجهته، بهدف "تصفية حسابات" شخصية، أو باألحرى "اغتسال" يدفع كّل 

بطريقة أو بأخرى، ويضعهما في راهٍن مفتوح على مدينة وفضاءات مغلقة ومنافذ معلّقة وحكايات 

 .ملتبسة

والمدينة هذه ليست غائبة، ألنها جزٌء من تشييد العمارة البصرية تلك، على إيقاع السرد الحكائّي الخاص 

ّزقة بين التقليد والحداثة"، ما يؤّدي إلى "ضّخ" مجموعة من المشاعر بهما: "يرسم الفيلم مالمح مدينة مم

 ."واالنفعاالت، تقول رنا سالم، التي تضيف إن الفيلم "يُمثِّل جزءاً كبيراً من حياتي

 37تقول إن فوزها بجائزة "االتحاد الدولي للصحافة السينمائية )فيبريسكي(" ـ التي تنالها في الدورة الـ

( لـ"المهرجان الدولي لألفالم في موسكو" ـ يؤّكد "أن الناس حّساسون 2015يو/ حزيران يون 26ـ  19)

 ."إزاء نوٍع خاّص من السينما، وإزاء الصورة تلك عن لبنان، المعروفة والمجهولة في آن واحد

اإلجابة  لكن، إلى أي مدى يُمكن تحديد "المعروف" و"المجهول" اللبنانيين، بالنسبة إلى األجنبّي؟ لن تكون

ضرورية، أو مهّمة. فالنظرة النقدية للفيلم تكفي للقول إن فيه ما يدفع إلى قناعة بوجود نمط تجديدّي في 

صناعة الفيلم اللبناني، يرتكز على نقاء صورة، وتماسك توليف، ومتانة حبكة في معالجة حاالت، ال في 

من تكثيف بصرّي لالنفعال والتوّغل في تناوٍل تقليديٍّ لقصص عادية، وثراء سيناريو يستمّد حيويته 

أعماق انقالبات إنسانية، أو داخل أروقة النفس والجسد، أو في مسام انكشاف الذاكرة الفردية على التباس 

 .معلّق بموٍت أو غياٍب أو خروٍج من ريٍف إلى مدينة، أو عودة من مدينة إلى ريف

لن يكون مقارنةً بين طبيعتين مختلفتين، ولن يبقى أسير وهذا، إْن يكن متماسكاً في لعبة الداخل ـ الخارج، 

سؤال األفضل بين مكانين، ألن "الطريق" ـ الرابط أو الفاصل بين البيئتين هاتين ـ لن يهتّم به، لسعيه إلى 

 .تفكيك الذات والروح، وعالقتهما بداخلهما وخارجهما معاً 

" أمام اختبار جمالية الفكرة والمعالجة، وأمام رغبٍة النظرة النقدية للفيلم تضع النّص المتكامل لـ"الطريق

 .في الذهاب بالصورة نفسها إلى تجربة المختلف عن السائد
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 «طريقه»يبحث عن « الفيلم اللبناني»بين الحرب والذاكرة والحراك المجهض: 

عمالً بين وثائقي وروائي  40ببرنامج يحوي « مهرجان الفيلم اللبناني»من  12لليلة، تنطلق الدورة الـ 

وتجريبي. مخرجون شباب لم يخرج بعضهم من إرث الماضي الثقيل، فيما ذهب آخرون إلى قضية الفرد 

 والحرية وأسئلة الراهن الملّحة

 بانة بيضون

على  12ـ في دورته ال« مهرجان الفيلم اللبناني»بالرغم من المصاعب المادية الكثيرة التي واجهها، يعود 

ودعم المخرجين واألصدقاء، والجمهور، وأيضاً « زومال»التوالي بعد نجاح حملة التمويل الجماعي على 

حيث ستقام عروض األفالم هذه السنة على حد تعبير المنظمين« سينما سيتي» . 

، ولو أّن الغلبة وفي افتتاح المهرجان الذي يقدم أكثر من أربعين فيلماً لبنانياً بين وثائقي وروائي وتجريبي

( 31/5ــــ  20:30دقيقة ــ اليوم ــ س:  15« )صمت»لألفالم القصيرة، يعرض الليلة الفيلم القصير 

للمخرج شادي عون الذي يشكل تجربة مهمة في سينما التحريك اللبنانية. برزت األخيرة إلى الواجهة منذ 

( إليلي داغر. يصّور عون مدينة 2015ألفضل فيلم قصير عام « مهرجان كان»)سعفة « ٩٨موج »فيلم 

مع كل ما لالسم من رمزية قد تكون أقرب للخيال أو الواقع، حيث الصوت ممنوع « غبرة»خيالية تدعى 

وليس فقط الكالم، بل سائر ما تبقى من أصوات كالموسيقى أو حتى الضجة غير المقصودة. هو عالم معتم 

الوجوه بال عيون جراء األقنعة المتشابهة التي ترتديها،  باألسود واألبيض يأخذنا إليه المخرج حيث كل

والجميع يعيش تحت قمع الديكتاتورية المتمثلة في جيش الوحوش المبرمجة التي تحكم المدينة. قد نجد فيها 

شبهاً مع سائر المدن العربية وال تستثني منها بيروت التي نتعرف إليها أيضاً من خالل رسوم الغرافيتي 

على الحيطان. يصّور المخرج الديكتاتورية من بابها األكثر رمزية ممثالً بمفهوم الصمت، والقتل المألوفة 

الرمزي للفرد وتغييبه قبل قتله فعلياً في حال تمرده. يتجسد ذلك في الفيلم عبر غياب األلوان، والتعابير، 

الذي يصّوره المخرج، إال أنه والموسيقى، وقمع نبض الحياة في الشارع. لكن بالرغم من سوداوية العالم 

ال يخلو من حس السخرية والطرافة. مثالً، نشاهد اليافطات المعلقة في الطرقات سواء التجارية أو تلك 

رشرش »، أو «صابون الضمير، اغسل ضميرك من الشكوك»التي يرّوج لها النظام الحاكم كدعاية 

مع سيف مصوب نحو الشعب. التمرد « اجون إليناأنتم تحت»أو من يافطات البروباغندا السياسية: « تنتعش
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في الفيلم يتجسد من خالل األلوان والموسيقى والرقص حين يلتقي البطل بمجموعة ليلية من الراقصين 

تعيده مرة أخرى إلى الحياة، قبل أن يتم القبض عليهم. خيال المخرج االستنثائي يتبلور من خالل الجمالية 

افية وبالكثير من الدقة في نسج التفاصيل، واللعب على التواتر بين الضوء السينمائية المشغولة باحتر

والعتمة، والتناقض بين األسود واألبيض واأللوان والموسيقى التي تسيّر الفيلم وتتحاور عبرها 

الشخصيات. تظهر أيضاً خلفية المخرج الشغوف بالرقص الذي يحترفه، وإحساسه الفريد باإليقاع. إلى 

دقيقة ـــ  42« )حب وحرب على السطح»الشريط، يعرض أيضاً في افتتاحية المهرجان وثائقي جانب هذا 

يصّور العمل شباباً من جبل محسن وباب التبانة «. مارش»من إنتاج جمعية «( صمت»اليوم بعد عرض 

 .شاركوا في المواجهات الدامية، وها هم يعملون سوية على إخراج مسرحية تروي ما حدث

( 18:30ـــ س: 1/6دقيقة ــ  23« )لبنان يربح كأس العالم»ألعمال الوثائقية القصيرة الملفتة يضاً من ا

مهرجان وارسو »للمخرج طوني الخوري وأنطوني لبيه، الذي فاز بجائزة أفضل وثائقي قصير في 

(. في 14/3/2016العالمي )االخبار « مهرجان سانتا بابرا السينمائي»في بولندا وأيضاً في « السينمائي

إطار من الطرافة وجمالية سينمائية خاصة، يعود الفيلم إلى الحرب األهلية اللبنانية من خالل قصة رجلين 

شاركا فيها، كل من جبهته المتناحرة مع األخرى، وكالهما يحب الفوتبول. يروي أحدهما حين صودف 

ان مصراً حينها على إيجاد وسيلة ، وكيف ك١٩٨٢توقيت كأس العالم مع االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

لمشاهدة المباراة النهائية، فجلب جهاز التلفاز، واستحدث هو ورفيقه وسيلة لوصله بالكهرباء، وشاهدا 

الماتش مباشرة من جبهة القتال. يقول ضاحكاً إنّه حتى القصف اإلسرائيلي توقف حينها، فال بد من أنهم 

ع أنه بعد كل هذا الضحك، يصف كيف أصيب مباشرة بعد انتهاء كانوا أيضاً يشاهدون المباراة. ال يمن

المباراة ونقل إلى المستشفى. يتالقى الرجالن في النهاية حول شغفهما المشترك كرة القدم، حيث يجلسان 

يشاهدان المباراة سوية، ويسكتشفان الماضي كل من زاويته التي تؤول إلى نتيجة واحدة هي: عدم جدوى 

الفيلم في سرد رواية الحرب اللبنانية من زاوية أكثر حميمية وإنسانية، مما يساعد في  كل الحرب. ينجح

تفكيها وتبسيطها، إلى جانب مشهد استثنائي في جماليته السينمائية المرسومة ببراعة أشبه بلوحة، إذ نرى 

ن نرى خيال ، في حي«لما أسبح أنسى كل شيء»البطل المقاتل السابق وهو يستعد للغطس، ويظل يردد: 

البطل، وقرص الشمس المتوهج فوق رأسه، والكاميرا في االسفل التي تتهادى كما الموج في انتظار كأنما 

دقيقة ــ  20« )تحت األثواب»أن يقفز داخلها. أيضاً من األفالم القصيرة الجميلة التي تستحق المشاهدة 

في أحد أديرة لبنان، في إطار من حس ( لميشال زرازير الذي يصّور عالم الراهبات 20:00ــ س: 1/6

السخرية الالذع والذكي الذي يتميز به الحوار، إلى جانب اللغة السينمائية. من خالل قصة اللغم الذي 

يدوس عليه المطران، والراهبات الحائرات بين إنقاذه أو تركه بمفرده ليلقى مصيره، ينتقد المخرج النظام 

المجتمع ككل. أما من ناحية األفالم الوثائقية الطويلة التي تتمتع بلغة  الذكوري المسيطر على الكنيسة كما

( للمخرجة 18:30ــ س: 1/6دقيقة ــ  71« )جغرافيا»سينمائية شديدة الخصوصية، فنتوقف عند فيلم 

اللبنانية شاغيك أرزومانيان. تتناول األخيرة مفهوم االنتماء من خالل قصة عائلة أرمنية ورحلة هجرتها 

ي تمتد على حوالى قرن ضمن لغة سينمائية تشبه المقاطع الشعرية في جماليتها وتجريبيتها. هكذا، الت

تلتقط صوت األماكن المهجورة، موسيقى الرحيل التي تنقل المشاهد من مشهد ومن زمن إلى آخر، فيما 

يح. أيضاً، حضور الشخصيات هو دائماً كأطياف عابرة تحمل حنينها الذي يشابه في خفته وحزنه الر

( للمخرجة سينتيا صوما من بطولة 18:30ــ س: 31/5دقيقة ــ  21« )مبروك»يعرض الفيلم الطريف 

ــ س:  31/5دقيقة ـــ  27« )لقطة عكسية ــ يوميات صراع»الممثلة جوليا قصار وعايدة صبرا، وفيلم 

ئة األفالم الوثائقية ( لمي قاسم التي تعرض فيه مقتطفات من يوميات الحراك الشعبي. وفي ف18:30
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( لميريام الحاج التي ترسم فيه بورتريه لعمها رياض 18:30ـــ س:  2/6دقيقة ــ  66« )هدنة»الطويلة، 

الذي شارك في الحرب األهلية، وتقاعد بعدها ليستبدلها بهواية الصيد! إلى جانب ذلك، يعرض فيلم 

ــ  2/6دقيقة ـــ  70« )مرسل من السماء»( لرنا سالم، و20:00ــ س: 31/5دقيقة ــ  98« )الطريق»

( لجيهان شعيب الذي 21:00ــ س: 3/6دقيقة ــ  98« )إذهب إلى المنزل»( لوسام شرف، و21:30س:

 .يختتم به المهرجان، والعديد من األفالم األخرى

« بيروت)أسواق « سينما سيتي»حزيران )يونيو( ـــــ  3بدءاً من اليوم حتى «: مهرجان الفيلم اللبناني ) 

lebanesefilmfestival.org 

 

 

 فالش
 

)وسط بيروت( بإعالن « سينما سيتي»في  12بنسخته الـ « مهرجان الفيلم اللبناني»اختتم أخيراً  ■

« غبار»لشادي عون، جائزة أفضل فيلم روائي، كما تم التنويه بفيلم « صمت»الجوائز. هكذا، نال فيلم 

قابة عن منحه إجازة عرضللمخرجة دارين حطيط الذي امتنعت الر . 

، ونال باتريك شيحا تنويهاً خاصاً Twice Upon Time وفي فئة األفالم الوثائقية، فاز نعام عيتاني عن

 .The Migrant وإيلي جان الطحشي عن Brothers Of The Night بعمله

sous Les Soutanes  بعمللميشال زرازير فاز عن فئة "باكورة فيلم"، ونّوه عن هذه الفئة  Smog 

، نال شادي سرحال تنويهاً عن«12»لجاد سليمان. فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم تجريبي لمحمد بّرو عن   

Jidd Jidd Sitt Sitt.  يذكر أن لجنة التحكيم هذا العام تألفت من ثريا بغدادي، جورج خباز، زينة

 .دكاش، وبراد ساندرس

ثالث نوافذ فنية إبداعية، مع أفالم الرقص بالتعاون معفتح هذا العام « مهرجان الفيلم اللبناني»وكان   

Cinedans (واألفالم القصيرة ،)أمستردام Baghdad Cameras إنتاج( لمخرجين عراقيين Arte). 

 .التي تعنى بإنتاج األفالم المستقلة Cinephile كما كانت مشاركة الفتة من شركة
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 وثالث نوافذ على العالم 12الـ مهرجان الفيلم اللبناني

ينطلق هذا المساء مهرجان الفيلم اللبناني بنسخته الثانية عشرة، وعلى مدى خمسة أيام، في صاالت 

 في أسواق بيروت، مع اهتمام خاص طبعاً باألفالم اللبنانية، كونها أساس هذا المهرجان.« سينما سيتي»

ثانية عشرة الذي تترأسه الممثلة والمخرجة والراقصة وفاء وإذا كان مهرجان الفيلم الللبناني بنسخته ال

حالوي يحافظ بالتأكيد على أولوية تعزيز السينما اللبنانية ولكنه كما دائما منفتح على العالم من خالل 

ثالث "نوافذ "هذا العام، النافذة األولى، غير مسبوقة، تتعلق بأفالم الرقص بالتعاون مع مهرجان" 

Cinedans  " أمستردام. أفالم تحفة منها "Il mio grido  أي"صرختي" لـ فيتو الفارانو، الذي "

أخرجه بالتعاون مع سجناء روفيغو في إيطاليا، من خالل الجسد نسمع صرخة، صرخة "تختبئ داخل كل 

 جسم بشري، صرخة ال تسمع عندما تصبح الوحدة غير محتملة ".

 في سينما سيتي في أسواق بيروت عند الثامنة مساء(حزيران/يونيو  2في  Cinedans)سيكون 

فهي"كاميرات بغداد"، القيّمة عليها كاتيا جرجورة. وتتعلق هذهالنافذة بإنتاج أفالم   أما النافذة الثانية

وأتى ذلك بعد ورشة عمل استمرت ثالثة أسابيع في  Arteقصيرة لمخرجين عراقيين شباب بالتعاون مع 

تقرار السائد هناك، يعطي كل فيلم نظرة داخلية مميزة للمدينة وينتهي كل فيلم، رغم بغداد. ورغم عدم االس

مآسي الواقع، بنفحة من األمل، أو بمنفذ للهروب، سواء تعلق األمر بعودة عائلة الجئة تروى من خالل 

لقلق عيون طفلة صغيرة ) "عودة"، محمد عّزاوي( أو عن الحياة في مدينة واقعة تحت سيطرة داعش، وا

من اختفاء أقرباء لهم ) "االنتظار" لمنير صالح(، قصة العروس التي دخلت في غيبوبة ضحية لهجوم 

بقنبلة ) "جسر بغداد" إلسراء ياسين(، أو عن نزهة في األحياء الفقيرة دليلها طفل ) "عينة عشوائية" 

(، وقصة تحول امرأة لمحمد علي جابر Paradaroيذهب لقتال داعش)  لمالك العالوي، أو رحيل جندي

النور ) "وقف إطالق النار" لـعلي حميد(، أو فتاتان تحاوالن ايجاد وسيلة للتسلية في ليلة من الظلمات إلى 

العيد، رغم انعدام األمن ) "العيد" لـحسان جبار(، أو وصول بابا نويل إلى شوارع بغداد لمساعدة األيتام 

د مجيد" لسعد زاهر(، وأخيرا، ف مصير األطفال في مخيم الذين يحاولون أن يحتموا من البرد ) "ميال

 لالجئين ) "عمر" لصفا العبيدي(.

حزيران/يونيو الساعة السادسة والتصف مساء في سينما سيتي في أسواق  2)"كاميرات بغداد" في 

 بيروت(

فر مقاربة لإلنتاج"، دار اإلنتاج التي تو Cinephilia، مع Cinephiliaوأخيرا، "النافذة" الثالثة 

السياسية،  -تدريجية للسينما المستقلة، تهتم باألدب والسينما، تعطينا نظرة مؤثرة عن األخبار االجتماعية
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المسلمة، وانما مع بعد عالمي، مع ثالثة أفالم التركية: "مود" لدنيز طاروس، "األورمان" -العربية

وريين الذين يجوبون الغابة من أجل البقاء ألونور سيالك ويشار دوغو عقل )القصة المأساوية لالجئين الس

على قيد الحياة(. وفيلمان أفغانيان )"سحر" أللكسندر فرح، و"فتيان بوزكاشي" لـ سام فرنش(، وآخر فيلم 

" لعمر الزهيري الذي يتعامل مع الطفرة 375قصير مصري "عقب افتتاح مرحاض عام عند الكيلومتر 

 د.الممكنة من الخوف المختبئة تحت الجل

 

 

AL GHAD 

 

 

 ينافس على جوائز مهرجان الفيلم اللبناني« روحي»فيلم 
 سوزان محسن

 يونيو 3م،  2:08

للمخرجة اللبنانية جيهان شعيب، والنجمة  Go Home «روحي»الفيلم الروائي  يختتم

 .مهرجان الفيلم اللبناني اليوم الجمعة من 12الدورة الـفراهاني، فعاليات  جولشيفته اإليرانية

العائدة إلى بلدها لبنان وإلى بيت العائلة المهجور، الذي دمرت الحرب جزءاً منه،  ندى يحكي الفيلم قصة

وتحولت حديقته إلى مكب نفايات. تقرر االستقرار في هذا المكان الذي يعج بذكريات الطفولة، وتحدد 

تقودها رحلتها إلى اكتشاف «. عثور على جثة جدها الذي اختفى في الحرب األهليةال»مهمة لنفسها 

 .أساطير وأسرار، في مغامرة داخلية لشابة تبحث عن هويتها

إنجاز، وفي جولة عروضه الدولية ترشح لجائزة أفضل فيلم  حصل على دعم من برنامج« روحي»يلم 

، كما ترشح لجائزة التيارات 2015 السينمائي الدوليمهرجان دبي  في الطويل مسابقة المهر روائي، في

الفيلم »فارايتي  بيتر ديبروج من مجلة ، وكتب عنه2015الدولي مهرجان بوسان السينمائي الجديدة في

 .«انتزع االحترام في رحلته بالمهرجانات والعروض الفنية بعيدا عن موطنه

جولشيفته فراهاني، التي بدأت مسيرتها في عمر  يةجيهان شعيب، وبطولة النجمة اإليران الفيلم من إخراج

خمسة مهرجانات مختلفة، كما شاركت   عاماً، وحصلت على خمس جوائز سينمائية في 14

بطولة فيلم ليوناردو ديكابريو النجم  Body of Lies  وكانت بذلك أول ممثلة إيرانية تشارك في فيلم

1979 أمريكي منذ عام . 

 

 

http://alghad.tv/author/smohsen/
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... إشارات للسينما المقبلة12مهرجان الفيلم اللبناني الـ   

 

  علي زراقط

AM 02:16 2016-05-3 

بيروت(، بدءاً من )وسط « سينما سيتي»ينطلق مهرجان الفيلم اللبناني بنسخته الثانية عشرة في صاالت 

أيار. يعطي المهرجان لنفسه الطابع اللبناني، حيث أن تركيزه األساسي هو على عرض  30اليوم االثنين 

األفالم اللبنانية لتسليط الضوء عليها، ليحمل البرنامج على مدى خمسة أيام أكثر من أربعين فيلماً تتوزع 

يل. ال تخرج الكثير من األفالم عن إطار النظرة على أربع فئات: القصير، الوثائقي، التجريبي والطو

االستعادية للماضي، وباألخص الحرب، هذه النظرة التي تطبع أغلب األفالم اللبنانية المنتجة في الفترة 

الماضية. إال أن ما تعدنا به البرمجة هو العديد من األفالم األولى ألصحابها، األمر الذي يجعلنا نأمل 

تساعد في بناء صورة عن شكل السينما اللبنانية القادمة. يفتتح المهرجان عروضه  بمشاهدة مختلفة، قد

حب »لشادي عون الذي يعد بحرفية ومتعة بصرية، وفيلم « صمت»بفيلمين، فيلم التحريك القصير 

الذي يحكي قصة شبان من جبل محسن وباب « مارش»الوثائقي من انتاج جمعية « وحرب على السطح

ن لصناعة مسرحية، في محاولة لكسر الجليد بين شبان من منطقتين متحاربتين. البحث عن التبانة يجتمعو

الحرفية السينمائية في ظل أشباح الحرب، هي التيمة التي حكمت السينما اللبنانية خالل الخمس والعشرين 

 .سنة الماضية، ويبدو أن هذه العادة مستمرة

طنإذهبي إلى الو»في فيلم جيهان شعيب الطويل  » (Go Home) الذي يختتم المهرجان، تؤدي الممثلة ،

اإليرانية غولشيفته فارهاني دور امرأة شابة تعود إلى منزل جدها المختفي منذ أيام الحرب، في محاولة 

للبحث عن الوطن، لتكتشف أنها غريبة في وسط أشباح الماضي. هذه األشباح التي ال تترك مخيلة أبطال 

لميريام الحاج، الباحثين لهم عن ملجأ من الذاكرة في هواية الصيد لوال وجود « ةهدن»الفيلم الوثائقي 

دواليب »الكاميرا التي تفتح باب البوح. على الموجة نفسها، يشتغل المخرج رامي قديح في فيلمه الوثائقي 

ت النارية، عندما يقابل رجاالً ما زالت طاقة الحرب تتملكهم فيفرغونها في هواية ركوب الدراجا« الحرب

كأن للحرب أشباحا يهربون منها على دراجاتهم. في المقلب اآلخر من الذاكرة، هو فيلم وسام شرف 

الروائي الطويل، الذي يعيد أحد المقاتلين المختفين منذ عشرين عاماً ليعيش تغيرات اليوم من خالل أفراد 

يستعيد مآسي « جغرافيا»مانيان في أسرته. هاجس الذاكرة ال يتوقف عند الحرب، ففيلم شاغيك أرزو

المجازر بحق األرمن، فيما تعود شيرين أبو شقرا الحائزة على جائزة المهرجان سابقاً بفيلم قصير يدعى 

http://mobile.assafir.com/ViewAuthor.aspx?AuthorID=3124&ArticleID=496651
http://mobile.assafir.com/ViewAuthor.aspx?AuthorID=3124&ArticleID=496651
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يحاول استعادة الذاكرة الموسيقية. بعيداً عن الحرب والذاكرة المستعادة، يعرض المهرجان « سليمى»

وثائقي علي حمود، يحكي قصة ثالثة سائقي « أسفلت»فيلمين من نوع أفالم الرحلة )أو الرحالت(. 

الروائي األول « الطريق»شاحنات بين حدود البالد العربية في لحظة تغيّر سياسي، وداخلي. أما في فيلم 

لرنا سالم، فيأخذ الطريق منحى شخصياً، حيث يكون المالذ الذي يلجأ إليه الزوجان حين تفتر عالقتهما. 

أخوة »اللبنانية االنتاج، يبرمج المهرجان فيلمين وثائقيين قد يهمان الجمهور اللبناني:  باإلضافة إلى األفالم

)الغجر(، في حياة ليل فيينا. أما الثاني، « الروما»لباتريك شيــــحا يالحق شابين من البلغاريين « الليل

غراود في العالم العربي، للمخرج األفغاني فريد إسالم فيالحق عدد موسيقيي األندر« يلال! أنــدرغراوند»

 .في فيلم مليء بالموسيقى

أيار والثالث من حزيران، تتجدد الفرصة للقاء باألفالم اللبنانية التي ال تمتلك  30في خمسة أيام بين 

فرص كثيرة للعرض على الجمهور. معظم هذه األفالم صنع بميزانيات محدودة، وهو أمر يبيّن اتجاهاً 

لبنان يحاول التحايل على االمكانات المادية الضئيلة عبر نوع مختلف من األفالملدى صانعي السينما في  . 

أفالم تعتمد على البنية الشخصية، كاألفالم التي تتكلم عن الـــعائلة، أو أفــــالم الطريق، محددةً نوعاً من 

ن لجأوا إلى التبرعات الشروط التي تنتبه مســبقاً إلى التقشف االنتاجي. كذلك فعل مديرو المهرجان الذي

 عبر االنترنت كي يأمنوا الميزانية المطلوبة لتنظيمه، ونجحوا في ذلك

 

 

 

 مهرجان الفيلم اللبناني.. سينما األشباح

 

 علي زراقط

AM 01:12 2016-06-08 

السينما هي حداد رائع، وهي »قال الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا إن « دفاتر السينما»ة مع مجلة في مقابل

ال أجد أفضل من هذه الكلمات لكي تصف صورة السينما اللبنانية التي «. صناعة الحداد بصورة معظّمة

في، ال بد إن هناك أشباحا نراها خالل السنوات العشرين األخيرة. ال بد أننا لم نحّد على موتانا بالشكل الكا

( لغسان سلهب، قليلة هي األفالم اللبنانية التي لم 1998« )أشباح بيروت»تسكن ذاكرة السينمائيين. منذ 

تتبّن البنية الشبحية ألبطالها في تعاملهم مع المدينة والبلد، حيث اإلنسان )بطل الفيلم( موجود وغير 

يتفكك، في ذاكرة تثقل عليه التنفس. نساء أو رجال يأتون  موجود في هيكل متداع يكاد يسقط، في مجتمع

إلى األمكنة كأشباح تبحث في الذاكرة، تنبش القبور، أو تأخذ اآلخرين إليها، هذه هي الشخصيات التي 

نراها على الشاشة. أشباح لبنان السينمائية هذه ال زالت تسكن في األفالم الروائية الثالثة التي ُعرضت 

 .الفيلم اللبناني الذي اختتم األسبوع الماضيخالل مهرجان 

بطلة الفيلم، التي تمشي في طرق بيروت الداخلية، تتفادى السيارات وتنوء « رنا»تلعب رنا سالم دور 

زوج رنا، الذي يعمل في مزرعة صغيرة على « غي»تحت ثقل ثيابها الرسمية. غي شرتوني يلعب دور 

ن األسمنت. في فراغ عالقتهما التي تبتلعها المدينة، يهرب كل مشارف المدينة، بقعة خضراء في غابة م

منهما إلى عالم مواٍز، عالم يقع على مشارف الواقع إال أنه يسجنه خارجاً، تسجن رنا إحباطها وكبتها في 

http://mobile.assafir.com/ViewAuthor.aspx?AuthorID=3124&ArticleID=496651
http://mobile.assafir.com/ViewAuthor.aspx?AuthorID=3124&ArticleID=496651


LEBANESE FILM FESTIVAL , Beirut Souks CinemaCity   

                            30 MAY > 3  JUNE 2016 

 

 
 

أوتوبورتريهات تنفذها لنفسها، مرة قرب الحائط بعد االستحمام وبال تبرج، ومرة على الكنبة وفي صورة 

المغرية مع تبرج زائد. كأنما بصورها هذه تعبّر رنا عن ضياع صورتها، وعدم قدرتها على تحديد المرأة 

تريد أن تسأل المخرجة، وما هي صورة غي عن نفسه؟ « ما هي صورة رنا عن نفسها؟»ماهيتها. 

جته زوجان يتألمان كأشباٍح لم تتصالح مع ماضيها. غي غائب في نباتاته عن المدينة وعن زوجته، وزو

غائبة في أحالم يقظتها عن جسدها وزوجها. زوجان غائبان في أشباح الماضي. والماضي يسكن هناك 

في الجبال، حيث قبور اآلباء واألمهات والكنائس الصغيرة النائية القريبة من هللا. يترك الزوجان المدينة 

كرتهما عن األرض، المكان الذي ويقودان إلى الجبل، بحثاً عما يجمعهما من جديد. رحلة إلى الذاكرة، ذا

مكتملة، إال أنها ال تسعى « الطريق»اليه ينتميان، وإلى سيرة الفقدان والحداد الذي لم ينتِه. بنية أشباح 

 .لالنتقام، هي أشباح ال تريد إال التصالح كي تعيش بسالم

 عائد من الحرب

يظهر في المدينة بعد عشرين سنة من يعود شبح آخر إلى المدينة، سمير )رودريغ سليمان( « من السماء»

الغياب. عائلته ظنته كل هذا الوقت ميتاً خالل قتاله في الحرب اللبنانية، إال أنه يعود من الموت لكي 

يظهر هذا السؤال في كل مشهد من مشاهد الفيلم. هل « ما الذي قاتلنا ألجله؟»يراجع حسابات الحاضر. 

لمغنية تريد أن تكون سياسية بقوة المال؟ أم ألجل أن يصبح رفيقه قاتل سمير ألجل أن يصير أخوه حارساً 

في القتال مسؤوالً في شركة أمنية؟ أم أنه قاتل كي يترك أمه تموت بحسرتها؟ أم كي تبقى حبيبته أسيرة 

الماضي؟ أم كي يستمر التاريخ عصياً على الفهم فيتحّول هلوسةً في لسان أبيه الخرف؟ يعود شبح المقاتل 

البلد ليسأل األسئلة العالقة منذ األزل. لماذا قاتل اللبنانيون فماتوا؟ ال أحد من الشخصيات التي يلتقيها إلى 

سمير لديه إجابة، وكما نعلم من عالم األشباح أن الروح التي ال تحصل على إجابة حول ماضيها تستمر 

م، وهو الشبح الذي يحرك بالتطفل على الحاضر. سمير هو روح الحرب التي تسكن كل شخصيات الفيل

يقترح علينا أن لعبة الذاكرة، هي دوامة من األسئلة التي ال « من السماء»يأس الجميع ويحكم مستقبلهم. 

 .إجابة لها وسوف تستمر إلى ما ال نهاية، وكأنه بذلك يؤكد أننا مسكونون باألشباح

لبنان من فرنسا، بحثاً عن شبح لجيهان شعيب، فتعود ندى )غولشيفته فرهاني( إلى  Go Home أما في

جدها الذي تظنه مات خالل الحرب. في منزل مخّرب تسكن وتحاول ترميم ما تستطيع من الجدران. 

تحاول أن تمنع والدها من بيع المنزل/الذاكرة، وتبقى معلقةً بها بصورة مرضيّة. الفتاة العائدة عبر البحار 

ة أيضاً بشبح الجد. ليس المنزل هو المسكون، بل هي نفس إلى هذا المنزل الهرم في جبال لبنان، مسكون

ندى التي لم تتخطّ الذكريات. ندى التي لم تفهم ذكرياتها عن قسوة الحرب، والتاريخ المعقد لهذه البالد 

بجبالها ومدينتها، هي صورة السينمائي الباحث عن تفاصيل الذاكرة فيرسم انعكاساتها أشباحاً تتناسل في 

 .باٌح تخيفنا لكننا نحبها إلى حّد االختناقالمرايا، أش
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INN Lebanon :  

 

 

بفيلٍم صامت حيث الجميع صامت على الطغيان، على المآسي، على سيل الدماء، على القمع، وعلى الحياة، 
ُيظهر ، الذي «حب وحرب عالسطح»افُتتحت الدورة الثانية عشرة لمهرجان الفيلم اللبناني. تبعه عرض لفيلم 

الصورة الحقيقية للمعارك التي دارت بين أبناء مدينة طرابلس، ويبّين تفاهة َمن يعيش على سطح الحياة 
في قعر الهموم والمشكالت متمّسكاً بأّي يٍد ُتمّد النتشاله. يد تحمل « يحيا»واألفكار المسبقة في مقابل َمن 

اً سالحاً أو ماالً أو مخّدرات... أو يد تحمل حّباً وسالم ! 
من 12افُتِتحت الدورة الـ  «Lebanese film festival»  في أسواق « سينما سيتي»مساء االثنين الفائت في

 .بيروت، في حضور السيدة لمى تّمام سالم، وحشد من الشخصيات الفّنية، الدبلوماسية، االجتماعية واإلعالمية
 
 !حبٌّ ما بين الصمت والحرب
 
  يتضّمن أكثر السنة  المهرجان هذه    40  من   لبنانّياً: فيلماً     12وثائقي، 13منها خيالي،   11  تجريبي 8و فيلم أّول      . 
 

صائباً، فهو يعكس حال كّل مجتمع مستسلم خاضع، تنبعث من نفوس بعض « صمت«وكان خيار االفتتاح بـ
، بلغات مختلفة ومنها لغة الرقص«الصمت»أفراده الثورة على الطغيان و . 

 
ر أحداث فيلموتدو  «silence»  حيث يسود الصمت في كّل وقت «غبار»الحركي الصامت في مدينة ،

نبذة عن مجتمع طاٍغ ومختّل يدفع ببعض « صمت«ونفحات الحياة مستحيلة فالموت دائماً بالمرصاد. و
 .المتمّردين إلى الرقص على شفير الهاوية
 

ه إنساني ال فّني. إنما وراء بعده أبعاد. أبعاد أسباب ، فُبعد«مارش»لجمعية « حب وحرب عالسطح»أًما فيلم 
بين أبناء التبانة وجبل محسن في طرابلس. أبعاد الفقر، التربية، االستغالل، السياسة، « المحاور»حرب 

 .واألوضاع االجتماعية االقتصادية الكارثية
 

مواجهات الشوارع كي شباباً من جبل محسن وباب التبانة شاركوا في « مارش»جمعت حركة  2015في 
يعملوا على خلق وتمثيل مسرحّية تروي قصتهم، بمساعدة عدد من الفنانين اللبنانيين، منهم المخرج لوسيان بو 
رجيلي، المخرجة نادين لبكي، الممثل ميشال أبو سليمان، الممثل رفيق علي أحمد، والممثلة ريتا حايك. ويأخذنا 

يعمل على بناء السالم ويروي قصة محاربين أعداء أصبحوا أصدقاء هذا الفيلم إلى كواليس المشروع الذي 
 .وممثلين
 

المراهقين من أرض المعركة الُمفتعلة، ومن عقلّية الخوف من اآلخر، جامعًة الشباب في قهوة « مارش»انتشلت 
ها. شبان فّرقتهم القديم بين الجبل والتبانة. شبان تجمعهم الهموم ذاتها واألوضاع الرديئة نفس« خط التماس»على 

 .السياسة الوسخة الواحدة
 
 من لبنان إلى العالم
 
مع مهرجان   تعاونه  خالل  من  الرقص  سينما  على  ينفتح   اللبناني  الفيلم  مهرجان  بدأ  عشرة،  الثانية  نسخته  في
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األفالم األخرى من طويلة، قصيرة، في أمستردام. فيعرض المهرجان أفالم رقص إضافًة إلى « سينيدانس»
 .تجريبية، وثائقية، حركية وغيرها
 

هذا المهرجان مخّصص فقط لألفالم اللبنانية، للمخرجين اللبنانيين الذين يعيشون في لبنان أو خارجه. وغالبية 
في المئة من األفالم هي أعمال أولى للمخرجين 20األفالم التي يعرضها لم ُتعرض سابقاً، و . 

 
لك ساهم مهرجان الفيلم اللبناني في دعم وإطالق عددوبذ بداياتهم. ومنهم َمن لمع وفاز   منذ  السينمائيين  من  

في بجوائز    البالم  المهرجانات مثل إيلي دلغر الذي حاز جائزة  أهمّ    وأفالم . 2015دور في كان    وسام  
 ونديم شرف    تابت   فاتشي و   بولغوريان   نيةوم   ودارين  عقل   2016حطيط في كان  . 
 
 جوائز
 

حزيران الحالي، وإلى جانب تقديم فرصة للمخرجين اللبنانيين بعرض أفالمهم أمام  3يستمّر المهرجان لغاية 
جوائز: أفضل فيلم روائي، أفضل فيلم وثائقي، أفضل فيلم أّول، وأفضل فيلم  4جمهور واسع، يقّدم المهرجان 

 .تجريبي
 

وبسبب الظروف المالية ستكون هذه الجوائز األربع معنوية فقط هذه السنة. لكن سُتعطى جائزة خامسة مادية، 
آالف أورو لفيلم بمرحلة الـ 5تبلغ قيمتها  post production. 

 
وتتألّف اللجنة التي ستختار األفالم الرابحة من: المخرجة زينة دكاش، المخرج والكاتب والممثل جورج خباز، 
 .الممثلة والراقصة ثريا بغدادي، والمخرج وكاتب السيناريو األميركي براد سوندرز
 

، معرباً عن «مستوى األفالم ممتاز ورائع»، أّن «الجمهورية»جورج خباز شاهد جميع األفالم وأّكد في حديٍث لـ
صاالت السينما »لى ورأى أنه يجب ع«. سعادته وفخره بمشاركته في هذا المهرجان وفي هذه اللجنة تحديداً »

                                                                                                                      «اللبنانية أن تتبّنى األفالم القصيرة وأفالم الطالب التي ترسلها الجامعات وأن تعرضها قبل األفالم الطويلة

 

 

Mokhtar News : 

 

 

 

، سنته الثانية Bande Apartو ne a Beyrouth وطنية - اختتم مهرجان الفيلم اللبناني، المنظم من قبل

، تحت إدارة المخرجة والممثلة وفاء سيلين حالوي، بفيلم "غو CinemaCity عشرة، في أسواق بيروت

 ، إخراج جيهان شعيب، وبطولة الممثلة االيرانية الفرنسيةné a Beyrouth هوم" الفيلم من إنتاج

Golshifteh Farahani.  علما أن المهرجان يهدف إلى ترويج السينما اللبنانية وتشجيع المخرجين

 .اللبنانيين الصاعدين

 

 cinedans ويفتح المهرجان هذه السنة 3 نوافذ على العالم، من خالل: أوال، أفالم الرقص بالتعاون مع

 ، وهو عرض لفيلم قصير لمخرجين عراقيين من إنتاجbagdad cameras من أمستردام، وثانيا من خالل

Arte وهي ورشة عمل امتدت لثالثة اسابيع في بغداد، وأخيرا من خالل شركة اإلنتاج لالفالم ،
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للمخرجة دارين حطيط، ولم يتم عرضه بعد  "I Say Dust" وأحد أفالم السنة هو .Cinephilia المستقلة

 .رفض األمن العام إعطاء رخصة لعرضه بالمهرجان

 

وعرض  go home ويتخلل المهرجان أفالم طويلة، ما يظهر التقدم المستمر في السينما اللبنانية، فيلم

، مع canne للمرة األولى في لبنان للمخرج وسام شرف الذي تم عرض الفيلم في tombe du ciel فيلم

 a story وجود أفالم قصيرة متنوعة منها الذي يعكس حدة الحروب الطائفية، وحالة الالجئين مثل فيلم

of emigrationوالحرب الماضية واشباحها والحراك المدني الذي حصل مثل فيلم ، may kassem 

"reserve - shot: Diary of stuggle وأفالم قصيرة ما بين الشعر )شيرين أبو شقرا( والكوميديا (sous 

les soutanes  ،للمخرج ميشال زرازير(، وتتألف لجنة المهرجان هذه السنة من ثريا بغدادي، جورج خباز

 :زينة دكاش وبراد ساندرس، الئحة الفائزين هذه السنة

 .دارين حطيط - i say dust شادي عون، تنويه خاص - (silence) صمت :(total)أفضل فيلم روائي

 :(ALBA) أفضل أول فيلم

sous les soutanes - ميشال زرازير 

 جاد سليمان - smog :تنويه خاص

 

 :( Ambassade American) أفضل فيلم وثائقي

twice upon time - نعام عيتاني 

ايلي جان  - The Migrant Women باتريك شيحا وفيلم - brothers of the night :تنويه خاص

 .الطحشي

 

  .محمد بيرو :( Institut Francais) أفضل فيلم تجريبي

 

LEGAL AGENDA   

 

 بالمثليّة بعدما أجازت سواها أفالم ذات صلة 3الرقابة تمنع 

 ممنوعة كـ"عالقة رومنسية".. مسموحة كـ"علّة إجتماعيّة"

 

 

 الهام برجس

  

 رسم رائد شرف

يكشف الفيلم الطابع الشعرّي للسينما. إمرأتان أميركيّتان من أصوٍل عربيّة تلتقيان في نيويورك وتغرمان "

مسألتّي البيت والهوية، فتدفع بهما لعبة شطرنج إلى التعبير عن ببعضيهما. يخوضان في جدٍل حول 

للمخرجة I Say Dust نفسيهما عبر قّوة الكالم المحكي". هكذا يصف "مهرجان السينما اللبنانيّة" فيلم

دارين حطيط، الذي ُمنع من العرض. وفقاً للمسؤولة اإلعالمية للمهرجان ريتا باسيل، ما كان من الممكن 

لمنظمون على "فيلٍم شاعرّي عظيٍم، مكّرٍم في العديد من المهرجانات خارج لبنان، ومشترى من أن يقع ا

 ."قبل شبكة "بي بي سي" ومهرجان "صندانس" من دون أن نحاول عرضه في لبنان
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بعيداً عن تقدير المهرجان لقيمة الفيلم الفنيّة، قّررت "لجنة الرقابة على األفالم" منع عرضه كونه "يضع 

لشذوذ الجنسّي في إطاٍر رومنسّي، ما يشّكل ترويجاً له"، أّي أن اإلطار الرومنسي هو "ترويٌج" للمثليّة ا

الجنسية، وفق ما قاله المسؤول اإلعالمّي لألمن العام نبيل حنّون لـ"المفّكرة القانونيّة". أمران ال بّد من 

تبرير الذي قّدمه األمن العام للمنع من ٍجهة التوقف عندهما قبل التوّسع في رأي حطيط من جهة، وأبعاد ال

أخرى: األول، مْنح لجنة مهرجان السينما اللبنانية تنويهاً خاصاً للفيلم ضمن فئة "أفضل فيلم روائّي 

ٍٍ ورفضاً لقرار األمن العام". أما األمر الثاني فهو إجتياز الفيلم  ً قصير". ما يشّكل وفقاً لحطيط "تحديا

في أفغانستان، حيث تم عرضه ونال جائزة أفضل قصة قصيرةنفسه لرقابة طالبان  . 

 

أفالم بتهمة "المثلية 3منع  :2016 "  

 

تشرح باسيل أن المنع أتى متوقّعاً و"محاولة عرض الفيلم على الرغم من ذلك تأتي في إطار توجه عام 

هذا العام لتناوله مشاهد  ليس الفيلم الوحيد الذي تم منعه  I Say Dustلرفض الرقابة الذاتية". والحال أن

 My" المثلية الجنسية في سياقاتها الحياتيّة، أو كما يحلو للرقابة أن تسّميها: "أطر رومنسية". فأيضاً، فيلم

name is" للمخرج اللبنانّي كارل حداد منع من العرض في إطار مهرجان "كابريوليه"(Cabriolet) ،

يتمحور الفيلم حول قّصة شاب يشعر بالخوف من إعالن الذي ينظّم في بداية شهر حزيران الحالي. و

الذي يؤرخ سيرة الناشط في حقوق المثليّة في أميركا هارفي Milk)) "مثليّته، اال أن مشاهدته لفيلم "ميلك

خالل المهرجان، بالصيغة التالية: على شاشة العرض وقد أعلن المنع .[1]ميلك، قادته إلى اإلعالن عنها

"هذا العرض ألغي إذ اعتبر االمن العام اللبنانّي موضوعه غير متوافٍق مع القانون". أما حداد فقّد صرح 

 .[2]"لـ"مهارات نيوز" "أن الرقابة اعتبرته "ترويجاً للواط

 

تّم هذان المنعان على صعيد مهرجانات األفالم. أما على مستوى صاالت السينما التجاريّة، فقد تم أيضاً 

 the price of" بطولة كايت بالنشت وروني مورا( المأخوذ عن رواية)"Carol" منع عرض فيلم

salt" للروائيّة باتريسيا هايسميث. يروي الفيلم قصة حّب بين سيّدتين، إحداهما شابة أو "ثمن الملح "

تبحث عن فرصتها كمصّورة فوتوغرافيّة واألخرى تكبرها سنّاً وتمّر في مرحلة طالٍق ومعركة حضانة 

مع زوجها. وقد بّررت لجنة الرقابة منعها في مطلع العام الحالي عرض "كارول" الذي ترّشح لعشرات 

الجوائز منها خمس جوائز أوسكار، وخمس جوائز "غولدن غلوب" وتسع جوائز "بافتا"، بأنه "يضع 

الشذوذ الجنسّي في إطار رومنسّي ال يتآلف مع مبادئ وقيم المجتمع اللبنانّي"، بحسب رئيس مكتب 

  .اإلعالم في األمن العام العميد نبيل حنّون

  

  :المخرجة

 

تروي دارين حطيط، مخرجة فيلمفي حديثها مع "المفكرة"،   "I Say Dust"  عن كّل تفصيٍل من تفاصيل

 -فيلمها برؤيٍة ال تلتقي مع فهم الرقابة له، بأّي شكل. فـ"أزمة الهوية والشتات المرأتين عربيّتين 

أميركيّتين في نيويورك" هي محور القصة. عالقة الحب هي "اإلطار" الذي يحتويها. و"ما الذي يصنع 

"، هو السؤال المحورّي للفيلم وفقاَ لحطيطالوطن؟ . 

 

عند إنجاز الفيلم، "لم أرغب بتحّدي الصورة النمطيّة للعرب األميركيّين، وال لمثليّي الجنس". وقتها، "لم 
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أنظر أبداً إلى الفيلم كفعل مناصرة، ومقاربتي لم تأِت في إطار قضيّة إجتماعيّة أو كسر المحّرمات، إذ 

ألمر على أنه محظور سيبقى كذلك". كّل ما توقعته حطيط على الصعيد اإلجتماعّي خالل كلما نظرنا الى ا

عملها على الفيلم، أنه "سيحفّز النقاش على عّدة مستويات، وفي موضوعات أعتقد أن الجمهور اللبنانّي 

ناً سينمائياً مهرجا 30سيقبلها. ما يجعل العرض في بيروت بغاية األهمية بالنسبة إلي". فخالل جولته على 

حول العالم، "القى الفيلم ترحيباً بين الجماهير األجنبيّة، كما عبّرت جماهير العرب في المهجر عن 

إرتباٍط بالقصة، أما الجماهير العربية األخرى فكانت تعارض تقديم الفتيات العربيات وهن يتشاركن 

ي الثالث، "كان "تقدمياً ومثيراً لحظات حميمة على الشاشة". وهي ترى أن النقاش، في حاالت التلقّ 

 ."لإلهتمام

 

تبلور حطيط وجهة نظرها في ما يخّص مناصرة القضايا اإلجتماعية عبر صناعة األفالم، فتظهّر مستوى 

القمع الذي تستهدفه الرقابة، على أنه "قمع لمحاولة فتح النقاش في القضايا الحياتيّة" من دون أن يكون 

أي صانعة الفيلم، قد اتخذ موقفاً صريحاً في المناصرة حتى. فحطيط ال تحبذ  الفرد الذي تعّرض للقمع،

تقديم صانعي األفالم كناشطين. الفرق بالنسبة إليها يكمن في "إننا فنانون وقد نحدث تغييراً من خالل ما 

رة نقّدمه ولو في شخٍص واحد. أما الناشط فيعمل على حّل للقضيّة التي يناصرها بطريقة أكثر مباش

ومحّددة". بالنتيجة، تعتبر حطيط أن "األمن العام رأى الفيلم من زاوية مخالفة كلياً لما أردته منه". وهي، 

وإن كانت على يقين من أن "المتلقي بكل األحوال سيرى الفيلم من الزاوية التي تناسبه وتحفزه"، تراها ال 

أداة قديمة لممارسة القمع، واألنظمة التي ال تجد في ذلك مبرراً لتصّرف الرقابة تحديداً: "الرقابة هي 

تزال تستخدمها هي أنظمة تؤكد ضعفها وتحاول بجهد إبقاء الحال على ما هي عليه لتبقى راكدة تحت 

 ."يدها

 

لكن الحال لن تبقى على ما هي عليه. "لن ألجأ إلى الرقابة الذاتيّة أبداً"، تجزم حطيط، قبل أن تختم كالمها 

ى سبباً يجعل صنّاع األفالم يقبلون سجن أنفسهم في حالة قائمة وجامدة. في أيامنا هذه، بالقول: "ال أر

جميعنا لدينا رفاهية صنع األفالم التي نريدها وعرضها للجمهور بالطريقة التي نريدها، من دون الحاجة 

 ."إلى التعامل مع الرقابة بكّل مستوياتها، سواًء النظامية أو الذاتيّة

  

تناغٌم مع الدينالرقابة:   

 

عند زيارة الرقابة الستبيان قراءتها في قراراتها السينمائية، اتضح أن التبرير الذي تقّدمه للمنع يبدو أكثر 

قمعاً من المنع نفسه. المستوى األول من القمع يظهر في تصنيف المثليّة الجنسيّة على أنها "شذوذ"، 

حريّات الشخصيّة، في العالم كما هنا في لبنان خاصةً ضاربةً بعرض الحائط تصنيفات حقوق اإلنسان وال

من قانون العقوبات  534بعدما سّجل قضاة لبنانيون مواقف متقّدمة في هذا المجال في تفسيرهم للمادة 

اللبناني، التي تجرم "المجامعة خالفاً للطبيعة": ثالثة أحكام قضائية عالجت إشكالية أساسية حول تحديد 

تحكم بإخراج العالقات الجنسيّة المثليّة من إطار ما هو "مخالف للطبيعةمفهوم الطبيعة، ل ".[3] 

 

خالل منع عرض المثليّة في إطاٍر "رومنسّي". بناًء عليه، يبدو  أما المستوى الثاني من القمع فيتجلّى من

من البديهي الخروج باستنتاج يفيد بأن الرقابة كانت لتوافق على عرض فيلٍم يظهر المثليّة على أنها مشكلة 

أو علة إجتماعية: "نعم"، يؤّكد حنون، مشّدداً على أن لجنة الرقابة هي التي توصي بالمنع، وليس األمن 
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لعام. غير أن آلية الرقابة تسير باتجاهين: إما يجد األمن العام الفيلم مقبوالً فيرّخص عرضه، أو يجده ا

إشكالياً فيحيله إلى اللجنة لترفع توصية بشأنه إلى وزير الداخليّة. بالتالي، يمكن فهم إجابة حنّون على 

لمثليّة الجنسيّة على أنها علّة إجتماعيّة، الشكل التالي: نعم، األمن العام يسمح بعرض األفالم التي تظهر ا

 .وهذه األفالم تصل إلى صالة العرض من دون أن تمّر باللجنة حتى

 

أيار  27يلتقي موقف الرقابة هنا مع الموقف الذي أعلنه "المركز الكاثوليكي لإلعالم" في مؤتمٍر عقده في 

إلى سوابق. إذ "لطالما بدا األمن العام شديد الماضي. والربط بين التوجهين ليس ربطاً عبثياً، بل يستند 

الحرص على مراعاة المراجع الدينية والطائفية المعنية وعلى رأسها دار اإلفتاء والمركز الكاثوليكي 

وقد أبرزت الندوة مدى التناغم بين آراء "المركز" وتوّجهات الرقابة في ابتكار األساليب  [4]".لإلعالم

 .لتكريس صورة منفرة عن المثليّة

 

هذا "التكاتف" والتناغم لمواجهة قبول خيارات اإلنسان الشخصيّة على إختالفاتها، بما فيها الهويّة 

ال يأتي من عدم. فبعدما بدأ القضاء بمساءلة القمع الممارس على الحياة الواقعية للمثليين /ات الجنسيّة، 

والتصّدي له أحياناً، يبدو أن السلطات وجدت في المجاالت الثقافيّة والفنيّة الخاضعة لرقابتها المساحة 

عها لرقابة إستنسابية األكثر هشاشة في تثبيت القمع. وهشاشة المساحات الفنية تنتج أوالً عن خضو

 .واسعة، وهي، في المقابل، ليست محّصنة بعمٍل نقابّي صلب أو إهتماٍم حكومّي يرمي إلى تعزيزها

 

وهذا التوجه ليس حديثاً أو مستجّداً. ولعّل واحداً من أبرز القرارات داللة على هذا التوجه هو قرار منع 

)The Walker عرض المنع بالتالي: "الفيلم يظهر عالقة الحب بين (، إذ تم تحديد أسباب 2007إنتاج 

شابين، ويصّورها على أنها أمٌر طبيعّي، وهو يشّجع على اللواط". هنا، نلحظ أن أسباب المصادرة تتصل 

بشكٍل خاص بتصوير عالقة الحب بين الشابين على أنها أمر طبيعّي. وما يؤكد ذلك هو أن "القبلة بين 

حسب معايير األمن العام، سبباً للمصادرة، بدليل تجربة فيلمرجلين" ال تشّكل إجماالً، وب Un Fils – A 

Son  (2004)  الذي تم السماح بعرضه رغم تضمنه مشاهد فيها "شاب يداعب عورة شاب آخر"، و"قبلة

 [5]."بين رجلين

  

 حلم": الحّب رومنسيّ "

 

يعلّق العضو في جمعية "حلم" طارق زيدان على تبريرات األمن العام بسخرية، فوفقاً لمعرفته بالقانون 

ون قابلة اللبناني: "الرومنسية ليست جرماً يعاقب عليه". كذلك، "المثلية ليست مسحوق غسيٍل لتك

للترويج". وبينما يلفت زيدان إلى أن الكالم قد يصّح في إدعاء "الترويج لقبول المثلية"، يحّدد أن قبول 

 .المثليّة بحّد ذاته ال يمكن أن يكون جرماً 

 

ويرى زيدان في موقف األمن العام هذا، "محاولةً إلبعاد المجتمع اللبنانّي عن واقع العالقات المثليّة، وعن 

ل بأن هذه العالقات تستطيع أن تكون عالقات "طبيعية" شأنها شأن أّي عالقٍة عاطفيٍّة أخرى، فهي القبو

مبنية على المشاركة في الحياة ومكان السكن والمشاعر، وهي تتضمن حبّاً وصداقة ودعماً". في المقابل، 

وجسدية فقط، لحصرها في  تريد السلطات، برأي زيدان، "تصوير العالقات المثلية على أنها جنسيّة بحتة،

إطار الخطيئة الدينية والخروج عن القانون، وكذلك ربطها بجريمة التحّرش". ويكمل زيدان رابطاً المنع 
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بالسياق السياسي لألنظمة: "الصورة الحقيقية لحياة المثليين قد تشّكل خطراً على األنظمة القائمة بالشكل 

 ."التي هي عليه

 

أن لهذا اإلعتقاد مكانه. أبرزها هو اإلختالف في تبرير األمن العام لمنع فيلٍم العديد من العناصر تشي ب

ففي الحالتين  .(My name is وI Say Dust) ، وآخرين لبنانيّين((Carolأجنبّي يتناول العالقات المثلية

الحالة  اللبنانيتين، يأتي المنع على خلفية "وضع الشذوذ في إطار رومنسي" و"الترويج للواط". أما في

األجنبية فتضاف في تبرير منعه جملة: "ال يتآلف مع مبادئ وقيم المجتمع اللبناني". وتبقى هنا األسئلة 

معلّقةً وال تنتظر إجابتها من رقيب وإنما من المشّرعين: كيف ال تتآلف المثلية مع مجتمٍع يوّد أن يروي 

حالة؟ هل للسلطة مجتمع خاص بها، منسقٌّ قصصه مع المثليّة؟ وعن أّي مجتمع تتكلم السلطة في هذه ال

بطريقٍة تبقيه خاضعاً لها؟ إن كالم زيدان يعيدنا إلى كالم المخرجة حطيط عن ضعف سلطٍة قائمٍة على 

 .الرقابة

 

من مجلة المفكرة القانونية 40نشر هذا المقال في العدد  . 

ARTICLES EN FRANCAIS 

 

AGENDA CULTUREL 

 

 

 

‘Tombé du ciel’, portrait du Liban contemporain par Wissam CharafLe 

06/06/16 

Dans le cadre de la douzième édition du Festival du film libanais, le jeune et 

talentueux réalisateur Wissam Charaf a présenté son premier long-métrage au 

Liban, après une première projection à Cannes. Produit par Aurora Film, avec le 

soutien de l’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion 

(Acis),’Tombé du ciel’ raconte l’histoire tourmentée de deux frères, Samir et 

Omar, profondément marqués par la guerre civile.  

 

 

‘’Je suis soulagé, ça va. Le public a réagi au bon moment et de la bonne 

manière, c’est bien, lance Wissam Charaf à la sortie de la projection de son 

film. ‘Tombé du ciel’ est ponctué de détails et d’indications qui parlent aux 

Libanais et leur présenter mon film ce soir, c’était quelque chose. Je suis 

http://legal-agenda.com/publication.php?id=71
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content qu’il n’y ait pas eu de crise cardiaque !’’. Avec son premier long-

métrage, diffusé en avant-première au mois de mai en France sur la Croisette, 

Wissam Charaf dresse un portrait aussi absurde et amusant que triste et 

déprimant de la société libanaise. Pendant une heure dix, il raconte les 

retrouvailles, après vingt ans de séparation, de deux frères hantés par la guerre 

civile. Samir, ancien milicien déclaré mort au combat, débarque chez son cadet 

Omar, garde-du-corps installé avec son père veuf dans un appartement 

beyrouthin. Entre drame et comédie, les deux hommes, interprétés par Rodrigue 

Sleiman et Raed Yassin, retissent tant bien que mal des liens de fraternité. ‘’Je 

n’ai pas pensé ce film comme un long-métrage, mais davantage comme une 

succession de scènes sur la relation de deux frères dans le Liban 

d’aujourd’hui, explique le réalisateur. Je ne voulais pas parler de la guerre, 

mais bizarrement tout le refoulement est sorti tout seul. Je ne me suis rendu 

compte qu’en le faisant, que mon film parlait de la guerre’’. Plus précisément 

de l’héritage de la guerre civile, qui a dévasté le pays de 1975 à 1990, plutôt que 

du conflit armé en lui-même. Des traces que 25 années de déchirement civil ont 

laissé sur la société libanaise. Le décalage, la peur, la passivité, l’agressivité, 

mais aussi l’amour et la prise en charge de son prochain, 

 

‘’C’était pas mal, ca m’a fait rire, c’était inattendu’’, ‘’j’ai adoré le côté 

surréaliste, un peu décalé qui donne un autre regard sur la situation’’, ‘’C’était 

très beau, je l’ai trouvé un peu absurde, tellement d’ailleurs que c’est bien, ça 

nous ressemble !’’, ont réagi les spectateurs à la sortie du film, qui ont avec brio 

souligné le génie de Wissam Charaf. Mettre en relief l’absurdité du quotidien 

des survivants de la guerre civile. Le jeune réalisateur libanais dresse en effet un 

portrait très réaliste du Liban contemporain grâce à un ton décalé. Il crée de 

nombreuses situations burlesques pour dénoncer les incohérences, voire les 

aberrances du quotidien. Mais également la vie étriquée des survivants de la 

guerre civile. Le cadre de son film, en format 4 :3, renforce cette critique. ‘’Ce 

format, carré, montre l’absurdité et l’étroitesse de l’existence. Les gens 

tournent en rond, ne savent pas quoi faire, le cadre est étroit autant sur la 

gauche que sur la droite, le spectateur est donc obligé de se poser des 

questions, d’aller en profondeur et d’affronter le refoulement’’.  

 

Pendant une heure dix, les spectateurs vacillent ainsi entre le rire et la tristesse, 

marqueurs d’un malaise social. ‘’Quand on a un choix à faire, on pense toujours 

à la pire solution, ce qu’est aujourd’hui devenu ce pays est un peu triste, on rêve 
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de partir, de faire de la politique ou de porter une arme’’, ajoute Wissam Charaf 

dont le film met à l’honneur également la combativité et la résilience d’un 

peuple confronté incessamment et au quotidien à de multiples épreuves. Le 

jeune réalisateur en est la preuve vivante. Né en 1973 à Beyrouth, il incarne le 

renouveau et le dynamisme libanais. Journaliste, cadreur, monteur, acteur et 

réalisateur, il fourmille d’énergie autant que de projets. Son premier film à peine 

sorti dans les salles, il planche déjà sur une dizaine d’autres scénarios.  

 

 

Palmarès du 12e Festival du film libanaisLe 06/06/16 à 15h20 

La douzième édition du Festival du film libanais s’est clôturée ce vendredi avec 

la projection du film ‘Go Home’ réalisée par Jihane Chouaib et produit par 

néabeyrouth, avec notamment en premier rôle l’actrice irano-française 

Golshifteh Farahani.  

 

Le festival qui met en avant les productions libanaises, a toutefois, cette année, 

tenu à insister sur l’ouverture. Une ouverture à travers trois fenêtres, celle 

offerte par la collaboration avec le Cinedans d’Amsterdam et la projection de 

films de danse, celle de courts-métrages irakiens, fruits d’un atelier de trois 

semaines à Bagdad, et celle de la sélection Cinephilia qui proposait des films de 

cette maison de production de cinéma indépendant, à cheval entre la littérature 

et le cinéma. Une programmation assombrie cependant par la non projection du 

film ‘I say dust’ de Darine Hoteit, dont le bureau de censure de la Sûreté 

générale a refusé le permis de diffusion.  

 

Le jury, composé de Soraya Baghdadi, Georges Ghabbaz, Zeina Daccache et 

Brad Saunders, a établi le palmarès suivant :  

 

Meilleure Fiction : ‘Samt’ (Silence) de Chadi Aoun 

Et mention spéciale pour ‘I say dust’ de Darine Hoteit 

 

Meilleur premier film : ‘Sous les soutanes’ de Michel Zarazir 

Et mention spéciale pour ‘Smog’ de Jad Sleiman  

 

Meilleur documentaire : ‘Twice Upon a Time’ de Niam Itani 

Et mention spéciale pour ‘Brothers of the night’ de Patric Chiha et ‘The migrant 

Woman’ de Elie Jean Tahchi 
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Meilleur film expérimental : ’12’ de Mohammad Berro 

Et mention spéciale pour ‘Jidd Jidd Sitt Sitt’ de Chadi Serhal 

 

Lauréat de la bourse d'aide à la post production offerte par l'organisation 

internationale de la francophonie en collaboration avec la fondation Liban 

Cinéma :'Beirut terminus' réalisé par Elie Kamal et produit par Jana Wehbe 

 

 

 

‘I Say Dust’, que la poésie soit cinémaLe 13/06/16 

Ecrit et dirigé par Darine Hotait, dans le cadre de Cinephilia Productions, 

qu’elle a fondé à New York en 2010, ‘I Say Dust’ s’effeuille comme un film 

poétique, comme une poésie faite film.  

 

Explorer la poésie au cinéma, faire que le cinéma soit poésie. Que chaque 

séquence se dédouble, une image comme autant de mots taillés dans le silence, 

un mot comme une invitation à en extraire un scintillement d’images. C’est la 

sensation qui vous étreint à la projection d’‘I Say Dust’, et bien après.  

S’inscrivant dans le prolongement de l’approche de Cinephilia, à mi-chemin 

entre la littérature et le cinéma, et s’intéressant aux genres auteur, cérébral, à la 

science-fiction, à l’avant-garde poétique et à l’adaptation littéraire, ‘I Say Dust’ 

échappe à la case piège du cinéma expérimental qui se déroule souvent 

déroutant à plus d’un niveau, comme un mets non-achevé.  

 

Le court-métrage y échappe précisément en raison de ses points d’appui qui se 

situent ailleurs, dans les sensations qui s’enchevêtrent au fil des médiums 

explorés, au fil des regards qui se croisent. Ceux de Hal et Moun, deux femmes 

américaines d’origine arabe, qui se rencontrent à New York, là où elles vivent. 

Hal est poète, ou poète en devenir comme elle se décrit. Moun est une femme 

libre d’esprit qui vend des plateaux d’échecs. Un jeu s’engage entre elles, un 

double jeu aux ramifications en abîme, jusqu’au pouvoir de la parole. “D’où es-

tu ? / Je dis poussière”, répétée comme une rengaine, comme un leitmotiv, 

comme un envoûtement.  

 

Darine Hotait emmène le spectateur au cœur de cette diaspora intégrée et 

écartelée entre des cultures différentes, une identité qu’elle cherche et 
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recherche, un endroit appelé “chez-soi”. Un “chez soi” d’autant plus 

emblématique que Hal est d’origine palestinienne. “Alors ton chez-toi est là où 

tu n’as jamais mis les pieds !’’,lui lance Moun. Elle, Moun, on ne saura pas où 

se situent ses origines, sûrement dans le monde arabe ; ses mots, à un moment, 

la révèlent. La langue arabe comme appartenance, comme un puits où on se 

perd, où on se retrouve, et duquel on s’élance. Parce ce que par ces quelques 

mots échangés, il y a tout un fait de paroles accumulées dans l’histoire, ravivées 

dans un imaginaire en quête. Il y a l’odeur des jasmins, l’abandon d’un rivage, 

la perte d’une clé, les gorges tranchées des enfants de Homs, de Bagdad, 

l’amour d’une ville, l’amour pour une ville, il y a l’amour comme la poussière 

portée dans la chair. Hal égrène son poème, ses mots contondants qui pullulent 

les sensations qui vous submergent, l’émotion à chair de peau.  

 

Privilégiant l’économie de l’action, la caméra de Darine Hotait prend son 

temps, saisit le mouvement dans son essence, dans vos sens qui se mettent en 

branle ; la musique qui accompagne le geste, le suit, le contorsionne et 

l’expulse, le papier qui grince, les pas qui caressent la neige, la fumée de la 

cigarette, l’attente tendue dans la nuit, comme un poème qui se lit, se dévoile et 

se pénètre avec le temps, ‘I Say Dust’ extrait ses murmures à qui se penche pour 

les entendre.  

 

Projeté dans plus d’une quinzaine de festivals de films internationaux, lauréat de 

plusieurs prix, comme le Best Creative Short au Med Film Festival ou le Best 

Short Fiction Special Jury Award au Women Media Arts & Film Festival, ‘I 

Say Dust’, programmé au Festival du film libanais 2016, n’a pas pu être projeté, 

le festival n’ayant pas reçu le permis de diffusion du Bureau de la censure de la 

Sûreté générale. Il a néanmoins reçu une Mention spéciale du jury du festival 

dans la catégorie Meilleure fiction. 

 

 

L’ORIENT LE JOUR 

 

 

« La situation du cinéma libanais est très bonne, ce festival en témoigne » 
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ÉVÉNEMENT 

Plus de 40 films libanais, dont 11 de fiction, 13 documentaires, 12 premiers 

films et 8 expérimentaux, sont à l'affiche du Festival du film libanais (du 30 mai 

au 3 juin) qui s'ouvre ce soir avec « Samt » (« Silence ») de Chadi Aoun et 

« Love and War on the Rooftop » (« Amour et guerre sur le toit ») de March, au 

Cinemacity de Beirut Souks. Wafa' Céline Halawi, directrice artistique de 

l'événement, en trace les grandes lignes. 

Maya GHANDOUR HERT | OLJ 

30/05/2016 

« Permettre aux réalisateurs libanais de projeter leurs œuvres et de rencontrer 

leur public reste, cette année encore, notre motivation première », martèle Wafa' 

Céline Halawi, directrice artistique du Festival du film libanais qui se déroule à 

partir de ce soir et jusqu'au vendredi 3 juin au Cinemacity de Beirut Souks. 

Rappelant les objectifs premiers de l'événement qui signe sa 12e édition, Halawi 

indique qu'il s'agit de « découvrir et de promouvoir les réalisateurs libanais au 

Liban. Le but est de donner une place et une voix aux jeunes metteurs en scène 

et de permettre aux réalisateurs plus établis une reconnaissance dans leur 

pays ». 

Ainsi, pour 2016, plus de 40 films libanais, dont 11 de fiction, 13 

documentaires, 12 premiers films et 8 expérimentaux, sont à l'affiche. « Nous 

sommes heureux d'avoir programmé plusieurs longs-métrages cette année, 

sachant que la sélection a majoritairement été tournée vers les courts-métrages – 

faute de longs dans les éditions précédentes, mises à part les cérémonies 

d'ouverture et de clôture », note la directrice artistique du LFF en soulignant 

plusieurs avant-premières libanaises, à commencer par Tombé du ciel de 

Wissam Charaf qui arrive directement de Cannes ; The Road, tant attendu, de 

Rana Salem et le fameux Go Home de Jihane Chouaib pour la clôture, pour en 

nommer quelques-uns. De même que plusieurs nouveautés : une fenêtre ouverte 

sur les films de danse avec une collaboration avec Cinedans, Amsterdam. Une 

séance est réservée à la projection de films faisant partie de leur sélection 

officielle internationale, ainsi que deux films de danse par des réalisateurs 

libanais. À part cette collaboration, une séance est dédiée à la sélection 

« Cinephilia Filmmakers to Watch series », et une autre séance, proposée par 

Katia Jarjoura, sera consacrée à des courts-métrages de Bagdad. 

Les films à ne pas rater sous aucun prétexte ? « J'aimerais dire tous ! Et puis il y 

a les coups de cœur que sont les films de danse. » Les invités à ne pas rater sous 

aucun prétexte, alors ? « Brad Saunders, scénariste et membre du jury, qui nous 

vient de Los Angeles ; Soraya Baghdadi, actrice, danseuse, chorégraphe et 

femme du réalisateur célèbre Maroun Baghdadi, et Jihane Chouaib qui vient 

présenter son film pour la première fois au Liban. » Le festival a été fondé en 

http://www.lorientlejour.com/author/41-Maya-GHANDOUR-HERT
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2001 par Pierre Sarraf et Nadim Tabet, qui l'ont dirigé pendant 10 ans. Sabyl 

Ghossoub leur a ensuite succédé pour les deux éditions suivantes. À présent, 

Wafa' Céline Halawi prend la relève pour les deux éditions à venir. 

« Crowdfunding » réussi 

C'est porté par le soutien de Cinemacity Beirut Souks, du public, de réalisateurs, 

d'acteurs et d'amis, qui se sont mobilisés à travers une campagne 

« crowdfunding » sur Zoomaal que le festival a pu accomplir cette 12e édition. 

Au-delà de son clin d'œil à la danse et aux poubelles, l'identité de cette livraison 

est un « hommage à ce qui nous fait rêver et bouger, à ce qui est une 

échappatoire ainsi qu'un rappel d'une réalité repoussante, parfois. C'est aussi une 

bouffée d'air frais, un brin d'inspiration, d'ambition et de foi en un pays, un art, 

des expressions qui sont souvent, malgré nous, mises au dernier rang », notent 

les organisateurs. Et d'ajouter : « De nombreux cinéastes que nous soutenons et 

projetons depuis leurs débuts sont aujourd'hui sélectionnés et primés dans les 

plus grands festivals : Cannes 2015, avec une palme d'or pour Ely Dagher ; 

Berlin 2016, avec le prix Robert Bosch Stiftung, décerné aux projets de Feyrouz 

Serhal et d'Éliane Raheb, ainsi que Cannes 2016 avec les films de Wissam 

Charaf, de Nadim Tabet, de Vatche Boulghourjian, de Mounia Akl et de Darine 

Hotait. » 

« Cela veut dire que, malgré tous les défis sociaux, professionnels et financiers, 

il y a un cinéma libanais bien ancré ainsi que de nombreux talents qui doivent 

surtout et avant tout être reconnus ici. La situation du cinéma libanais est très 

bonne, et j'espère que la sélection de cette édition en témoignera ! » disent-ils. 

L'inauguration aura donc lieu ce soir, à 20h, avec Love and War on the Rooftop, 

documentaire initié par March Lebanon et sa fondatrice Léa Baroudy, précédé 

de Samt (Silence), un court-métrage d'animation de Chadi Aoun. 

Un dernier message avant le début des projections ? « Vous sentez-vous plutôt 

emportés par les images et les instants au-delà de tout espace et de tout temps. 

C'est ça, la magie du cinéma. » Ainsi soit-il ! 

 

 

La mémoire, ce passé au présent 

FESTIVAL DU FILM LIBANAIS 

Au Festival de Cannes, l'Acid (Association du cinéma indépendant pour sa 

diffusion) favorise l'émergence d'auteurs parmi tant d'autres. « Tombé du 

ciel »*, premier long-métrage de Wissam Charaf, descend pour la première fois 

sur la croisette. Un film qui oscille entre deux mondes, le réel et le 

fantomatique, le loufoque et l'absurde. 

Danny MALLAT | OLJ 

http://www.lorientlejour.com/author/4995-Danny-MALLAT


LEBANESE FILM FESTIVAL , Beirut Souks CinemaCity   

                            30 MAY > 3  JUNE 2016 

 

 
 

02/06/2016 

Après être passé pour mort dans une guerre civile qui a décimé le pays 20 ans 

plus tôt, Samir débarque dans sa ville natale pour retrouver ce qui reste d'une 

famille qu'il ne reconnaît plus. Prisonnier de son passé, il peine à composer avec 

un présent qui le rejette et devra confronter des personnages qui tournent en 

boucle. 

Ces personnages enfermés dans une existence un peu risible le sont aussi dans 

un cadre que Wissam Charaf a choisi volontairement d'un format carré. « Un 

cadre, dit-il, qui limite les champs sur les côtés et oblige à aller en profondeur », 

ce que le réalisateur pousse le spectateur à faire, aller dans les profondeurs du 

refoulement, chercher en dessous et tenter de dénoncer une vie étriquée, celle 

des survivants de la guerre. 

Samir, entré dans le cadre en titubant dans la neige loin du soleil, sera le seul 

qui arrivera à le franchir. C'est par une sortie de champ à la fin du film qu'il en 

ressortira en se plongeant dans l'eau vive, pour ses vertus purificatrices, son 

pouvoir à guérir, à effacer toute souillure et infraction du passé. Mais aussi, dit 

le cinéaste, à quitter un univers différent pour en rejoindre un autre meilleur. 

  

Traitement différent 

Le thème de la guerre civile est un thème récurrent chez les cinéastes libanais et 

Wissam Charaf, né en 1975, avoue avoir été marqué par ces années de conflits 

et de combats dont on ne sort pas indemne. Un héritage lourd qui pèse sur le 

quotidien du Liban d'aujourd'hui et dans le Liban contemporain du monde de 

l'art. 

Wissam Charaf réussit à aborder cette thématique et à décrire un traumatisme 

collectif d'une façon décalée, en évitant la frontalité et le cliché de situations. 

Avec subtilité et élégance, le loufoque flirte avec le désespoir et la dérision 

édulcore un drame social sous-jacent. « Tombé du ciel n'est pas un film sur la 

guerre, avoue Wissam Charaf, mais un film sur la société marquée par la guerre, 

deux générations plus tard. Il a fallu beaucoup travailler le mélange entre rire et 

tristesse, burlesque et mélancolie. » Le traitement des retrouvailles, selon lui, 

peut être abordé soit par le rejet total, soit par l'acceptation et l'amour fou. 

L'intention du cinéaste était d'établir un équilibre et de se concentrer sur les 

vertus du « to care » (prendre soin, se soucier) et de ce qui reste comme 

humanité chez les personnages principaux comme un reliquat de l'enfance. 

Prendre soin loin de l'autre, chacun à son tour dans un retournement de 

situations à un moment donné, est le fil ténu de la relation entre les deux frères 

qui au départ ont du mal à s'accepter. Dans un film extrêmement réaliste, 

viennent s'intégrer des éléments fantomatiques qui grignotent peu à peu la 
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réalité. C'est ainsi que le personnage principal découvre tout doucement sa vraie 

nature et le spectateur avec lui. 

  

Mémoire de l'oubli ou mémoire du souvenir 

Si la vie et la conscience ont besoin de mémoire, encore faut-il ne pas en 

demeurer prisonnier en vivant dans le passé. L'oubli est de ce fait aussi 

important que la mémoire. Or les personnages de Wissam Charaf tournent en 

rond dans une mémoire d'avant-guerre, englués dans une petite existence 

absurde et comique. 

Ils renvoient tous, selon le cinéaste, au cahier des charges du « fantôme ». Le 

père, qui semble être le seul à avoir oublié jusqu'à l'existence de son propre fils, 

tourne en rond dans ses mémoires d'avant-guerre et dans le passé de l'histoire du 

Liban, et surprend par moments en démontrant détenir seul la réalité. Celle d'un 

fils vraiment disparu. Omar tourne en rond dans son passé de leader, en ne 

sachant pas remonter son pistolet, Rami tourne en rond dans son ivrognerie et 

dans son désir de partir. 

 

Ne pas oublier les morts est la dette de chacun à l'égard de ceux qui ont précédé. 

Un film à lectures multiples, composé de plusieurs strates. Un film qui avance 

masqué avec une veine caustique, puissante et sobre. En surface, un film à 

sketches, mais fondamentalement basé sur la fraternité, le passé, la guerre et son 

héritage, ponctué de détails et d'indications imprévisibles à déguster. 

  

* « Tombé du ciel » de Wissam Charaf. En projection aujourd'hui jeudi 2 juin, à 

21h30, sur les écrans de Cinemacity Beirut Souks, salle 4, dans le cadre du 

Festival du film libanais. 

 

 

Clôture de la douzième édition du Festival du film libanais 

 

ÉVÉNEMENT 

Après quatre jours de projections, remise des prix hier soir en présence des 

jeunes lauréats. 

OLJ 

04/06/2016 
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Le Festival du film libanais (autrefois néabeyrouth), présidé cette année par la 

réalisatrice, actrice et danseuse Wafa'a Céline Halawi, organisé par néabeyrouth 

et Bande-à-part, a clôturé hier soir, à Beirut Souks Cinemacity, sa douzième 

édition avec Go Home, une production signée néabeyrouth, réalisée par Jihane 

Chouaib, avec pour premier rôle l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. 

Le festival garde certes pour priorité la promotion du cinéma libanais mais 

reste, comme toujours, ouvert sur le monde avec trois « fenêtres » cette année 

dont la première, inédite, concerne les films de danse en collaboration avec le 

festival Cinedans d'Amsterdam. La deuxième fenêtre, « Bagdad Cameras », a 

présenté des courts-métrages de jeunes réalisateurs irakiens, en collaboration 

avec Arte, suite à un atelier qui a duré trois semaines à Bagdad. Et la troisième 

fenêtre, Cinephilia, accordée à Cinephilia Productions, une maison de 

production de cinéma indépendant, à cheval entre la littérature et le cinéma, 

fondée par la réalisatrice Darine Hoteit, dont le film I say dust, prévu au Festival 

du film libanais, n'a pas pu être projeté suite à la décision du bureau de censure 

de la Sûreté générale qui n'a pas accordé au festival un permis de diffusion pour 

cette œuvre contenant une scène dans laquelle deux femmes échangent un 

baiser. 

Réfugiés, poésie et humour 

Cette douzième édition, riche en longs-métrages, prouve que le cinéma libanais 

se porte de mieux en mieux. Avec par ailleurs, hors sélection, deux films 

libanais : Go Home de Jihane Chouaib et Tombé du ciel de Wissam Charaf, 

présenté en avant-première et sélectionné à Cannes. 

Quant aux courts-métrages, à l'ombre de ceux qui reflètent la dure réalité des 

guerres régionales actuelles, la condition des réfugiés (A Story of Emigration), 

les guerres du passé et leurs fantômes, la crise des poubelles de l'été dernier 

(Reverse-Shot : Diary of a struggle, de May Kassem), nous recensons des sujets 

très variés, entre poésie (Shirin Abu Shaqra) et humour (Sous les Soutanes, de 

Michel Zarazir). 

Les lauréats ont été désignés suite à la délibération du jury composé de Soraya 

Baghdadi, Georges Khabbaz, Zeina Daccache et Brad Saunders. 

  

Le palmarès 

Meilleure fiction (Total Liban) 

Samt (Silence) de Chadi Aoun 

Mention spéciale I say dust de Darine Hoteit 

Meilleur premier film (Alba) 

Sous les Soutanes de Michel Zarazir 

Mention spéciale : Smog de Jad Sleiman 

Meilleur documentaire (ambassade américaine) 

Twice Upon a Time de Niam Itani 
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Mention spéciale : Brothers of the 

night de Patrick Chiha et The Migrant Woman d'Élie Jean Tahchi. 

Meilleur film expérimental (Institut français) 

12 de Mohammad Berro 

Mention spéciale : Jidd Jidd Sitt Sitt de Chadi Serhal. 

 

Lauréat de la bourse d'aide à la post production offerte par l'Organisation 

internationale de la francophonie en collaboration avec la Fondation Liban 

cinéma : 

Beirut terminus 

Réalisé par Élie Kamal 

Produit par Jana Wehbé 

 

 

 

 

 

LEBTIVITY 

 

 

 

 

 

 

Lebanese Film Festival 2016  

 

The Lebanese Film Festival showcases the best of Lebanese cinema and is the 

only platform in Lebanon that uniquely promotes Lebanese talent from Lebanon 

and abroad. In it’s 12th edition, LFF has grown into the leading film event in 

Lebanon.  

This year LFF is moving to CinemaCity - Beirut Souks at the heart of the city 

from 30 May – 3 June 2016. Over 50 films will be screened at the festival 

alongside a special collaboration with Cinedans Amsterdam, a festival that 

focuses on dance films from all over the world.  

 

 

Pour sa 12e édition, 50 films ont été soigneusement choisis par le comité de 

sélection composé de trois membres: Wissam Charaf, Nadim Tabet et Liana 

Kassir. Cette édition, à sa tête pour la direction artistique la réalisatrice, actrice 

et danseuse Wafa’a Halawi, aura lieu en étroite collaboration avec ‘Cinedans’ 

d’Amsterdam, un festival privilégiant les films de danse à l’échelle 

internationale.  
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Le jury, composé de grandes stars du cinéma libanais dont Zeina Daccache, 

Georges Khabbaz, Soraya Baghdadi, et Brad Saunders (scénariste, dramaturge 

et romancier résident à Los Angeles), attribuera des prix au meilleur film, 

meilleur documentaire, meilleur film expérimental, et enfin au meilleur premier 

film.  

Read more on http://www.lebtivity.com/event/lebanese-film-festival-2016 

 

Program:  

DAY 1: 30/05/16 - Opening at 8 pm  

- ‘Samt’, Chadi Aoun, 15 min (en présence du réalisateur)  

- ‘Love and War on the Rooftop’, March Lebanon, 42 min (en présence de la 

fondatrice Lea Baroudy)  

 

DAY 2: 31/05/16  

Salle 3  

18h30, Shorts 1  

- ‘Samt’, Chadi Aoun, 15 min  

- ‘Smog’, Jad Sleiman, 16 min  

- ‘Variations for a Blue Canevas’, Sarah Hatem, 20 min  

- ‘Reverse shot’, May Kassem, 26 min  

 

20h30, Duo 1  

- ‘Jid/Jid’, Chad Serhal, 3 min  

- ‘A time to Rest’, Myriam Hajj, 1h06  

 

22h00  

- ‘Twice Upon a time’, Niam Itani, 1h13  

 

Salle 4  

18h30, Duo 2  

- ‘Mabrouk’, Cynthia Sawma, 20 min  

- ‘Hollywood Dreams’, Gaelle Fayad, 50 min  

 

20h00  

- ‘The Road’, Rana Salem, 1h30  

 

22h00  

- ‘Yallah Underground’, Farid Eslam, 1h25  

 

 

DAY 4: 01/06/16  

Salle 3  

18h30, Shorts 2  

http://www.lebtivity.com/event/lebanese-film-festival-2016
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- ‘Lebanon Wins the World Cup’, Tony El Khoury et Anthony Lappe, 22 min  

- ‘Shreds’, Luana Bassil, 11 min  

- ‘Dreamers’, Barbara Bohr, 22 min  

- ‘The Sound Barrier’, Youssef el Khoueiry , 11 min  

 

20h00, Shorts 3  

- ‘Sulayma’, Shirin Abu Shaqra, 7 min  

- ‘Sous les soutanes’, Michel Zarazir, 20 min  

- ‘The Leave will Burry’, Toni Geitani, 23 min  

- ‘Wake-Up’, Tarek Chehab, 16min  

- 'Forgivenes’, Rima Irani, 13 min  

 

22h00, Duo 3  

- ‘A Story of Emigration’, Stephanie Koussa, 24 min  

- ‘Standing Man’, Maya Abdul Malak, 50 min  

 

Salle 4  

18h30, Duo 4  

- ‘Belonging Tripoli’, Yahya Murad, 6 min  

- ‘Geographies’, Chaghin Arzoumanian, 1h10  

 

20h30 - Cinephilia Shorts  

- ‘Buzkashi Boys,’ Sam French (Afghanistan)  

- ‘Mod’, Deniz Tarsus (Turquie)  

- ‘Orman’, Onur Saylak & Dogu Yasar Akal (Turquie)  

- ‘Sahar’, Alexander Farah (Afghanistan/ Canada)  

- ‘Tornistan’, Ayce Kartal (Turquie)  

- ‘The Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at Kilometer 375’, 

Omar Al Zohairy (Egypte)  

 

22h00, Duo 5  

- ‘Alya’, Rony Koubieh, 14 min  

- ‘Asphalt’, Ali Hammoud, 1h08  

 

 

DAY 5: 02/06/16  

Salle 3  

18h30, Shorts 4  

- ‘Chayfak Soura’, Raymond Gemayel, 7 min  

- ‘Madama Butterfly’, Lea Najjar, 5 min  

- ‘I Say Dust’, Darine Hotait, 15 min  

- ‘Migrant Woman’, Jean Tahchi, 20 min  

- ‘Above the nest’, Georges Hazim, 15 min  



LEBANESE FILM FESTIVAL , Beirut Souks CinemaCity   

                            30 MAY > 3  JUNE 2016 

 

 
 

 

20h00, Shorts 5  

- ‘Gang Bang’, - Marie-Rose Esta, 3 min  

- ‘Shell All’, - Zaven Najjar, 9 min  

- ‘Wheels of War’, Rami Kodeih, 57 min  

 

21h30, Shorts 6  

- ‘Broken Circles’, Syma Kahil, 4 min  

- ‘Barzakh’, Marjan Shatila, 7 min  

- ‘12’, Mohamed Berro, 20 min  

- ‘Leopard’s Silence’, Viken Armenian, 44 min  

 

Salle 4  

18h30 - Iraqi Shorts  

- 9 courts métrages irakiens présentés par Katia jarjoura.  

 

20h00 – ‘Cinedans’  

- ‘Off Ground’, Boudewijn Koole, 12 min  

- ‘Little Dreams’, - 6min  

- ‘Il Mio Grido’, - 7min  

- ‘Orenda’, Jana Younes, 10min  

- ‘Martiality Not Fighting’, Marianne Kim – 12 min  

- ‘She/ Her’, Sonja Wyss - 11min  

- ‘Inheritor Recordings” Brian Johnson, 6 min  

- ‘Revoltango’, Elie Kamal, 20 min  

 

21h30  

- ‘Heaven Sent’, Wissam Charaf, 1h10  

 

 

DAY 6: 03/06/16  

- ‘Go Home’, Jihane Chouaib (en présence de la réalisatrice), 1h38  

 

Clôture : vendredi 3 juin à 20h30  

Read more on http://www.lebtivity.com/event/lebanese-film-festival-2016 

 

 

 

L’HEBDO MAGAZINE 
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Avec le Festival du film libanais. Un florilège d’images et d’émotions 
 

A la fin de la 12e édition du Festival du film libanais, qui a eu lieu du 30 

mai au 3 juin, essentiellement à Beirut Souks, une virée dans le cinéma 

local, d’ici et d’ailleurs. 
 

Autrefois «..né.à Beyrouth», du nom de la société de production qui le co-

organise, aux côtés de Bande-à-part, le Festival du film libanais (FFL) a 

embarqué les cinéphiles et les amoureux du cinéma local dans une belle et riche 

aventure qui s’est étalée sur cinq jours. 

  

Trois fenêtres pour 2016 
Courts et longs métrages, fiction et documentaire, il y a une kyrielle d’images, 

d’émotions et de mots, dans cette 12e édition, de la poésie, de l’humour, du 

rêve, de la dure réalité des guerres régionales, actuelles et celles du passé et de 

ses fantômes, à la condition des réfugiés, en passant par la crise des poubelles et 

le quotidien sous toutes ses formes et couleurs… 

Tout en gardant en priorité la promotion du cinéma libanais, le festival est 

toujours ouvert sur le monde à travers ses trois «fenêtres»; la première, inédite 

cette année, concerne les films de danse en collaboration avec le festival 

Cinedans d’Amsterdam; la deuxième «Bagdad Cameras», la production de 

courts métrages de jeunes réalisateurs irakiens, en collaboration avec Arte, à la 

suite d’un workshop qui a duré trois semaines à Bagdad; la troisième, accordée 

à Cinephilia Productions, une maison de production de cinéma indépendant, à 

cheval entre la littérature et le cinéma, fondée à New York par la réalisatrice 

Darine Hoteit, dont le court métrage I say dust, prévu au programme, n’a pas pu 

être projeté, cette annulation étant hors contrôle du festival puisque le bureau de 

censure de la Sûreté générale a refusé le permis de diffusion du film. 

En compétition ou hors-compétition, le Festival du film libanais, à sa tête cette 

année la réalisatrice, actrice et danseuse Wafaa Céline Halawi, s’est achevé le 3 

juin avec la projection de Go Home, une production signée «..né.à Beyrouth», 

réalisée par Jihane Chouaib, avec pour premier rôle l’actrice franco-iranienne 

Golshifteh Farahani. Dans l’effervescence de l’activité culturelle qui anime 

Beyrouth, quelques pauses volées au temps… 

 

 

Et les lauréats sont… 
Pour cette 12e édition du FFL, le jury était composé de Soraya Baghdadi, 

Georges Khabbaz, Zeina Daccache et Brad Saunders. A la suite des 

délibérations, les prix ont été annoncés au cours de la soirée de clôture: 

Meilleure fiction 
Samt (Silence) de Chadi Aoun; Mention spéciale à I say dust de Darine Hoteit. 



LEBANESE FILM FESTIVAL , Beirut Souks CinemaCity   

                            30 MAY > 3  JUNE 2016 

 

 
 

Meilleur premier Film 
Sous les soutanes de Michel Zarazir; Mention spéciale à Smog de Jad Sleiman. 

Meilleur documentaire 
Twice upon a time de Niam Itani; Mention spéciale à Brothers of the night de 

Patric Chiha et The migrant woman d’Eli Jean Tahchi. 

Meilleur film expérimental 
12 de Mohammad Berro; Mention spéciale: Jidd Jidd Sitt Sitt de Chad Serhal 

 

Coup de cœur 

Tombé du ciel de Wissam Charaf 

Le réalisateur franco-libanais, Wissam Charaf, a déjà à son actif quatre courts 

métrages, Hizz ya wizz, Un héros ne meurt jamais, L’armée des fourmis et 

Après, ainsi qu’un documentaire, Tout se passe au Liban. Son premier long 

métrage, Tombé du ciel, sélectionné à Cannes cette année, a été projeté, hors-

compétition, le 2 juin, à Beirut Souks. 

Un premier long métrage et Wissam Charaf parvient déjà à instaurer un univers 

tellement particulier, tellement caractéristique, qui n’appartient qu’à lui. A la 

fois personnel et collectif, loufoque, déjanté et amer, une farce burlesque, une 

sorte d’ovni dans le paysage cinématographique local, un film tombé de nulle 

part, tombé du ciel. A travers l’ambiance générale qui s’en dégage, à travers 

chaque détail, le spectateur, les yeux retournés en même temps d’interrogations 

amusées et de stupeur grisée, est amené à s’exclamer: «Mais c’est exactement 

çà, notre vie, à Beyrouth!». 

Tombé du ciel est un film qui ne se raconte pas, il se vit, il tressaillit, il rejaillit 

et vous irradie de déflagrations refoulées. Le film tourne autour de deux frères, 

Omar et Samir; ce dernier est un ancien milicien supposé mort, qui revient, 

vingt ans plus tard, et tente de tisser des liens avec son jeune frère, Omar, 

devenu garde du corps d’une chanteuse de variétés qui se recycle en politique. Il 

y a aussi le père, perdu dans une amnésie pré-guerre, dans d’autres guerres, 

l’ami de Omar, âme perdue et éperdue, et d’autres personnages secondaires, le 

voisin, le concierge… chacun sa place, chacun son importance, chacun une part 

de notre réalité, portés par un merveilleux casting, en tête Rodrigue Sleiman et 

Raed Yassin. 

Sans artifice, sans prétention, Wissam Charaf plante le spectateur au cœur 

même de l’absurde, du discours, de la situation, du geste, de l’image et des 

rapports entre les personnages. Un absurde lucide qu’il construit comme une 

araignée tisserait sa toile, solidement, consciencieusement, fil par fil, jusqu’à ce 

qu’ils deviennent inextricables, profondément emmêlés. Tombé du ciel semble 

tout droit sorti de l’inconscient, du réalisateur et de nous tous, un inconscient 

individuel et collectif, qui compose au présent la guerre du Liban. La guerre qui 

n’est jamais, tout au long du film, frontale, directe, ou même disséminée dans 

les souvenirs des personnages. Mais elle est là, dans le sentiment imperceptible 

d’une vie qui se déroule, en tableaux, en images, en plans découpés et tissés par 
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un fil invisible, pour nous renvoyer notre reflet. Comme si déjà morts, nous 

n’avions plus la possibilité de choisir de mourir. Ou de rire. 

 

Coup de ville 

Brothers of the night de Patric Chiha 

Projeté le 1er juin, au Cinéma Montaigne, Brothers of the night est un 

documentaire qui n’en est pas réellement un; il dégage l’impression d’un film 

de fiction sur une base réelle. Celle d’une bande d’ados et post-ados bulgares, 

entre 16 et 25 ans, venus gagner leur vie à Vienne et qui se retrouvent à se 

prostituer dans les réseaux gays. La caméra du réalisateur libano-autrichien, 

Patric Chiha, ne se faufile dans aucun trou de serrure dans une intention de 

voyeurisme qui pourrait être inhérente au sujet. C’est tout le contraire même, 

elle est là en toute discrétion, à tel point que le spectateur ne peut que se 

demander, parfois, à qui s’adressent donc ces jeunes quand ils se racontent. 

Peut-être à eux-mêmes, à ce reflet d’eux que Patric Chiha a réussi à saisir et à 

nous propulser. 

Il les filme dans le quotidien implicite de leurs nuits, dans les méandres de leurs 

mots, dans leur échange d’histoires, de conseils, de passes lucratives comme les 

cicatrices que les enfants exhibent avec fierté. Il les filme à travers ce lien 

communautaire qui s’est tissé entre eux, un lien d’amitié, de complicité, de 

tendresse et d’amour, dépourvu de tout machisme. Ils racontent et se racontent; 

comment ils en sont arrivés là, leur vie en dehors de la nuit, leurs rêves d’antan 

et d’aujourd’hui, leurs ambitions et la conviction qu’ils ne se réaliseront pas, 

parce qu’ici, là, l’argent est plus facile à gagner, tellement plus facile, sur fond 

d’une crise économique irrémédiable et le regard porté sur l’étranger qui ne 

parle pas la langue. 

Ils sont beaux, sexuels, sensuels, la cigarette entre les doigts et entre les lèvres, 

noir de cuir et les yeux lumineux. Il n’y a rien de brutal ou de violent dans ces 

frères de la nuit. Glauques, oui, illuminés par la pénombre rouge, jaune et bleue 

des bars où ils se retrouvent, plaisantent et discutent de leur «job», leurs 

femmes, leurs enfants, de l’amour… On dirait qu’ils dansent leur vie, danse 

saccadée, gaie, funèbre. Brothers of the night vous happe par sa puissance et 

s’insinue en vous comme une réalité qui sévit à quelques pas de la vôtre, ici 

même, au Liban, autrement peut-être, mais sûrement présente. 

 

Nayla Rached 

 

 

 

ARTICLES EN ANGLAIS 
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THE DAILY STAR   

 

   

 

 

The Daily Star 

BEIRUT: The curtain dropped on the 12th edition of the Lebanese Film Festival 

Friday with a screening of “Go Home,” the feature film debut of Jihane 

Chouaib, starring Paris-based Iranian actress Golshifteh Farahani. 

The film was produced by Ne a Beyrouth, which founded this film festival and 

organized it with Bande a Part. 

LFF was hosted this year by Cinemacity multiplex, in the Beirut Souks 

shopping mall. 

This edition of the festival augmented its slate of Lebanese films with three 

programs of works from outside the country – a selection of short dance films 

assembled in collaboration with Amsterdam’s Cinedans festival, a cluster of 

Iraqi shorts, all of which emerged from Baghdad Camera, a three-week 

workshop conducted by ARTE last year, and “Cinephila filmmakers to Watch,” 

assembled by Cinephilia Productions, an independent production house founded 

by New York-based Lebanese filmmaker Darine Hoteit. 

Ironically, perhaps, Hoteit’s contribution to the festival, her 2015 short “I Say 

Dust,” was denied screening permission by Lebanon’s General Security. A 

poetic little work, “Dust” recounts a brief but intense encounter between Mona 

and Hala, Arab expats living in New York. 

LFF 2016 retained its competition, overseen by jury members Souraya 

Baghdadi, Zeina Daccache, Georges Khabbaz and Brad Saunders. The winning 

films are as follows: 

Best Fiction 

“Samt” (Silence), 15min, Chadi Aoun 

Special mention: “I Say Dust,” 14 min, Darine Hoteit. 

Best First Film 

“Sous les Soutanes,” 20 min, Michel Zarazir 
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Special Mention: “Smog,” 16 min, Jad Sleiman 

Best Documentary 

“Twice Upon a Time,” 74 min, Niam Itani 

Special Mention (shared): “Brothers of the Night,” 88 min, Patric Chiha; “The 

Migrant Women,” 20 min, Elie Jean Tahchi. 

Best Experimental Film 

“12,” 20 min, Mohammad Berro 

Special Mention: “Jidd JiddSitt Sitt,” 13 min, Chadi Serhal 

 

 

 

Newsroom Nomad  

 

 

Log on to the Lebanese Film Festival’s website and you’ll immediately be met 

by a message asking visitors to pledge support to the cultural platform through a 

crowd-funding page on Zoomaal. Why? After successfully hosting countless 

editions over the span of 15 years, organizers say this year has been particularly 

tough. 

As one of the most unique cultural events in Beirut, theLebanese Film 

Festival focuses on promoting Lebanese talents and films. It is set to take place 

between May 30 and June 3 at Beirut Souks CinemaCity, with only one major 

obstacle: funds. 

StepFeed spoke to the Lebanese Film Festival’s director, Wafa’a Halawi, and 

here’s what she had to say about the situation. 

  

 

 

http://www.lebanesefilmfestival.org/index.html
http://www.zoomaal.com/projects/lebfilmfest?ref=65650749
https://twitter.com/lebfilmfestival
https://twitter.com/lebfilmfestival
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=699655536191651842
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=699655536191651842
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Why is it particularly hard to get funding for the festival this year? 

“This year has been especially challenging mainly due to the garbage crisis and 

with our usual funding channels being unable to provide us with the resources 

we need to make it happen. Determined not to give up, we launched a crowd-

funding campaign on Zoomaal, because we believe in this cultural 

event regardless of all the obstacles that seem to be ever-present in our country. 

Fortunately people are responding!” 

Why is the Lebanese Film Festival so important? 

“Not only does the LFF make it a point to discover new directors every year, it 

also serves as a central meeting place for the local industry. We focus on 

promoting Lebanese talents, and provide a platform for Lebanese films made by 

Lebanese filmmakers and/or shot in Lebanon. Most international festivals base 

their selection of Lebanese films on our catalogue … On the other hand, and in 

the midst of all the political instability and the frustrations that come with that, 

we believe that sustaining a leading cultural event is vital to the country’s 

wellbeing and for the healthy development of its artists.” 

What makes the Lebanese Film Festival an event not to be missed? 

“This year’s Lebanese Film Festival edition features a special collaboration with 

Cinedans Amsterdam: the biggest and most diverse dance film festival that 

focuses on dance films from all over the world. A few selected Lebanese dance 

films will be screened along with Cinedans’ international selection. As for the 

jury, it will include Los Angeles based screenwriter Brad Saunders, renowned 

dancer and choreographer Souraya Baghdadi, playwright and actor Georges 

Khabbaz and actress and director Zeina Daccache.” 

How much of an impact has the Lebanese Film Festival had on audiences? 

“We are happy to note that the festival’s audience has been increasing with 

every edition. Last year we received approximately 6,500 audience members, 

and are expecting to receive even more this year, so make sure not to miss out! 

 

 

AFAC  

http://www.zoomaal.com/projects/lebfilmfest?ref=65650749
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Grantees News 

 
 

Still from "Samt" by Chadi Aoun 

Three AFAC Grantees at the 

Lebanese Film Festival 

 

31 May, 2016  

 

The 12th Edition of 

the Lebanese Film 

Festival was launched on May 

30th at CinemaCity - Beirut 

Souks with the AFAC 

supported film “Silence” by 

Chadi Aoun. Over 50 films 

will be screened at the festival 

including AFAC supported 

film “Asphalt” by Ali 

Hammoud and “Twice Upon a 

Time” by AFAC grantee Niam 

Itani. The 12th LFF also 

includes a special 

collaboration with Cinedans 

Amsterdam, a festival that 

focuses on dance films from 

all over the world. 

  

Screenings of AFAC 

supported films at the 

festival 

  

Samt (Silence) by Chadi Aoun 

May 31st at 6:30 Pm 

Cinema 3 

  

Asphalt by Ali Hammoud 

June 1st at 10:00 PM 

Cinema 4 

 

 

 

ALBAWABA      

http://www.lebanesefilmfestival.org/program.html
http://www.lebanesefilmfestival.org/program.html
https://vimeo.com/165447406
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LebaneseFilmFestivalorganizerswantpeople

toknowthat#filmsdontsmell 

 

Despite new adversities, the Lebanese Film Festival aims to provide a successful and compelling 

12theditionthisyear.“Fromthebeginningwehadanenergythatweweredrivingforward,”said

actress, filmmaker and teacher Wafa’a Celine Halawi. 

“Everyone’sworkingwithouthesitation,”sheadded. 

LFF was founded in 2001 by Pierre Sarraf and Nadim Tabet, co-founders of the Ne a Beyrouth 

film production company. They ran the show for a decade before handing it on to event 

organizers Bande a Part. The position of festival director now rotates every two years, with 

Halawi taking the reins for the 2016 edition. 

Withover400submissionsreceivedasofMonday’sdeadline,theteamhasitsworkcutout.This

year’sselectioncommitteeconsistsofWissamSharaf,NadimTabetandLianaKassir,who

intend to choose some 60 films to be screened during the five-day event. 

In addition, LFF has partnered with Cinedans of the Netherlands, which has provided films from 

its official international selection. Works by two Lebanese dance artists will also be projected. 

http://www.dailystar.com.lb/Arts-and-Ent/Culture/2016/Apr-28/349571-film-festival-lives-despite-dry-budget.ashx
http://www.albawaba.com/entertainment/lebanese-film-festival-439683
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LFFisacompetitivefestivalandthisyear’sjuryiscomprisedofSourayaBaghdadi,Zeina

Daccache and Georges Khabbaz. Organizers also hope to host U.S. screenwriter and director 

Brad Saunders. 

The festival intends to present prizes for best fiction film, best documentary, best first film and 

best experimental film. The best first film prize is important, Halawi said, as nearly 20 percent of 

the movies are directorial debuts. 

Though enthusiastic about her job, Halawi, inherits a difficult situation. 

“It’sbeenquitechallengingforallculturaleventsthisyearandthepastcoupleofyears,”she

said.“Alotofourusualfundingchannelscouldn’tprovideuswiththesamebudgettheyusedto.” 

Shesaidmuchofthefestival’sprevioussupporthasdriedupasaresultofadeteriorating

economicsituationaswellastheattentionbeingpaidtoLebanon’sgarbagecrisis.Asaresult,

Halawi decided to include this aspartofthefestival’simagebyusing#filmsdontsmellin

promoting the event. 

“There’salotof awareness around the garbage situation, which is completely understandable 

andsomethingIpersonallysupport,”Halawisaid.“Butitdoesn’tmeanthatallculturalevents

shoulddie,whichiswhywewantedtobesuretotalkaboutthisgarbagecrisis.” 

In response to shrinking financial support, the organizers have turned to crowdfunding. Halfway 

through their 36-day campaign, the festival has raised $18,570 of its minimal goal of $30,000. 

If it wants to bankroll prize money, workshops and other activities, however, the festival needs to 

raise as much as $50,000. 

“Themoreweget,themorewe’llbeabletodo,”Halawisaid.“We’vebeenpositivelysurprisedby

people’ssupportandwehopetheywillcontinuetosupportustoreachadecentamounttohave

agoodfestival.” 

Donations are being incentivized by reward packages for those who contribute at various levels. 

Theseoffersrangefrom“thankyous”($10)toapublicshout-outs before each screening, VIP 

ticketstoeventsandredcarpetopeningandclosingceremonies,anda“wallof fame”photo.

Otherexclusivecontentincludesan“unforgettable”nightattheGrandMeshmoshHotelatthe

$5,000 tier. 

This year LFF will shift from Metropolis-Sofil to Cinema City at the Beirut Souks shopping mall – 

which has signed on as a partner and will take a percentage of ticket revenue. TOTAL Liban, the 

FrenchInstituteinLebanonandLebanon’sU.S.Embassyalsopledgedassistance. 

Halawi likes the work. 

“Itfeelsgoodbecauseyoufeelthatyou’repositivelycontributingculturallyinyourowncountry,”

shesaid.“Beingafilmmakermyself,Iknowtheimportanceofsuchaneventandtheimportance

oftherecognitionthatyoucangetathome.It’sbeautifultobeapartofthis.Despitethehectic

scheduleallthetime,alltheenergy,it’sablessing.” 

http://www.albawaba.com/news/costa-brava-landfill-lebanon-begins-receiving-trash-despite-protests-825790
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She acknowledges her work would be impossible without her management team, including new 

coordinator Rana Malouf. 

“They’reabeautifulteam,they’vebeensupportive,”Halawisaid.“It’slikeafamilywho’salways

there.We’reallreallynurturingthisprojectanddoingeverythingtomakethebestofthisedition.” 

LFF runs from May 30 to June 3 at Cinema City, Beirut Souks. For more information, see 

http://www.lebanesefilmfestival.org/index.html;forthefestival’scrowdfundingcampaign,visit

http://www.zoomaal.com/projects/lebfilmfest/52073?ref=68977953 

By Tom O'Conno 

 

VIDEOS 

Trailer Lff 

 

 

 

 

 

Futur TV ALAM AL SABAH 
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Futur TV: Alam Al Sabah 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kZiAQ9fLpY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1wkdENNN2g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-kZiAQ9fLpY
https://www.youtube.com/watch?v=j1wkdENNN2g
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MTV: Prime Time News  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMgGzBi5HbQ 

 

TeleLiban: Sabah Lebnen  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEtWDKveOU8&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMgGzBi5HbQ
https://www.youtube.com/watch?v=jEtWDKveOU8&feature=youtu.be
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LBCI: Bte7la el Hayat  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDdVRA6eveE 

 

LBCI: Live-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HDdVRA6eveE
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OTV: Live  

 

 

 

KANAT AL ARABY AL JADID: Maysam Assir  
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